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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 311/2018 
 

  SEÇÃO I - DO PREÂMBULO 
 
1.1. A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS, através da 
Pregoeira Oficial, designada através da Portaria nº. 006/2018, de 04/01/2018 da Presidência da 
Câmara Municipal de Araguaína/TO, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando Aquisição de Computadores e Notebooks para atender as necessidades dos 
parlamentares e administrativo deste Poder Legislativo, mediante as condições 
estabelecidas no presente Instrumento Convocatórias e seus anexos, que se subordinam às 
normas gerais das Leis Federais nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93, Decreto Federal nº. 3.555/2000, 
Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Municipal nº 2.537/2007, observadas as alterações 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos. 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS 
ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇO” E “DOCUMENTAÇÃO” 

DIA: 09 de Novembro de 2018 (sexta-feira). 

HORÁRIO: 08h30min. 

LOCAL: Rua das Mangueiras, n° 10, Centro, Araguaína/TO. 
 

1.2. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no Departamento de Compras 
e Licitações da Câmara Municipal de Araguaína, no horário de 07h30min às 13h30min, ou 
solicitado através do e-mail: licitacao@araguaina.to.leg.br  

 
1.3. Se no dia acima agendado para abertura da sessão não houver expediente no órgão, o 
recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no 
primeiro dia útil de funcionamento da Câmara Municipal de Araguaína que se seguir. 

 
1.4. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com 
respeito ao (à): 
 

1.4.1. Credenciamento do(s) representante(s) legal (ais) da(s) licitante(s); 
1.4.2. Recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”; 
1.4.3. Abertura do(s) envelope(s) “Proposta”; 
1.4.4. Divulgação da(s) licitante(s) classificada(s) e da(s) desclassificada(s); 
1.4.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 
1.4.6. Abertura do(s) envelope(s) “Documentação” da(s) licitante(s) detentora(s) do(s) 
menor (s) preço (s); 
 

1.5. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário da Câmara 
Municipal de Araguaína, no Diário Oficial do Município de Araguaína e/ou no Diário Oficial do 
Estado do Tocantins, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que lavradas em 
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Ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao 
evento, ou, ainda, por intermédio de Ofício, desde que comprovado o seu recebimento, 
principalmente, quanto ao resultado de: 
 

a) Julgamento deste Pregão; 
 

b) recurso porventura interposto. 
 

1.5.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação serão disponibilizados no Departamento de Compras 
e Licitações da Câmara Municipal de Araguaína, ou através do telefone: (63) 3416-0408, no 
horário compreendido entre as 07h30min e 13h30min. 

 

SEÇÃO II - DO OBJETO 
 
2.1. Objetivando Aquisição de Computadores e Notebooks para atender as necessidades 

dos parlamentares e administrativo deste Poder Legislativo. 

2.1.1. Os equipamentos ofertados deverão atender às exigências de qualidade, 
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização 
- atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

SEÇÃO III - DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

3.1. O Termo de Referência foi elaborado pelo Departamento Administrativo da Câmara 
Municipal de Araguaína, o qual servirá de base para todo o Procedimento Licitatório. 
 

SEÇÃO IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1. Consoante Autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa decorrente 
da presente licitação correrá por conta das funcionais programáticas 01.031.2032.1.133 e 
elementos de despesas 44.90.52.35 e 44.90.52.30. 
 

SEÇÃO V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

5.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente aos objetos 
licitados deste certame, sendo vedado consórcio, que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 
 
5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre falência, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no 
país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública Estadual, bem como aqueles relacionados no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 
 

5.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa 
proponente, sob pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme 
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legislação vigente. 
5.3. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão 

trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório. 

 

5.3.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 

 
5.3.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
 

SEÇÃO VI - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA 
DOS ENVELOPES) 
 

6.1. A(s) empresa(s) participante(s) deverá (ao) se apresentar para credenciamento junto à (ao) 
Pregoeiro (a) com apenas um representante legal, o qual deverá apresentar  uma cópia  
da carteira de identidade (RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada. 
 

6.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação: 
 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: 
 

a.1) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 

 
a.2) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de 

prova de diretoria em exercício; valores irrisórios 
 

a.3) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
b) se representante legal: 

 
b.1) Procuração (pública ou particular) da licitante, com poderes para que o 

procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste 
Pregão, notadamente para a  formular  proposta,  lances  verbais,  
declarar  a  intenção  de  recorrer  ou renunciar ao direito de interpor 
recursos, COM FIRMA RECONHECIDA; ou, 

 
b.2) documento equivalente (TERMO DE CREDENCIAMENTO – 

modelo/Anexo II) da licitante, com poderes para que a pessoa credenciada 
possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, 
notadamente para a formular proposta, lances verbais, declarar a intenção 
de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, COM FIRMA 
RECONHECIDA. 
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c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
OBSERVAÇÕES: 

 
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento 
deve estar acompanhado  do  ato  constitutivo  da  empresa  
(Estatuto/Contrato  Social),  que comprove a legitimidade do outorgante; 
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa 
licitante), fica dispensada’ a apresentação do ato constitutivo, vez que o 
cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do signatário. 
- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de 
firma em nome de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, 
pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será 
inabilitada na fase de “Habilitação”. 
- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 
assinar a procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento 
(Anexo II), a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 
deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”. 
 

6.2. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o (a) Pregoeiro (a) ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para 
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou 
“Documentação” relativa a este Pregão. 

 
6.2.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu 

preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do 
menor preço. 
 
6.3. No momento do credenciamento deverão ser entregues à (ao) Pregoeiro (a) os seguintes 
documentos 
 

FORA DOS ENVELOPES: 
 

6.3.1. DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, conforme modelo constante no Anexo III; 

 
6.3.2. Em se tratando de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa 
nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no 
DOU de 22/05/2007 ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA 
COMERCIAL ou DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
(conforme, Anexo VI) 
 

6.3.2.1. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior deverá 
ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da 
Lei Complementar nº 123/2006. 
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6.3.2.2.  A certidão/declaração deverá ter sido emitida neste exercício, ou seja, 
em 2018, sob pena de não aceitabilidade. 
OBSERVAÇÃO – A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a 
Certidão/Declaração da Junta Comercial. 

 

SEÇÃO VII - DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DE CREDENCIAMENTO  

 

7.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento 
(estatuto, contrato social etc), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação ou qualquer outro documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco 
esteja dentro dos envelopes de Proposta ou de Habilitação, poderão ser retirados dos 
respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá a novo lacramento do 
envelope. 
 
7.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da empresa licitante retirar os 
documentos necessários que porventura estejam dentro dos envelopes de proposta e/ou de 
habilitação para providenciar as cópias para complementar a documentação para o 
credenciamento, devendo em seguida lacrar os referidos envelopes. 
 
7.3. O (a) Pregoeiro (a) poderá autenticar os documentos referentes ao credenciamento, desde 
que lhe sejam apresentados os respectivos originais. 
 

SEÇÃO VIII - DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO 

 

8.1 Para fins de julgamento das propostas serão adotado o critério de MENOR PREÇO POR 
ITEM definido neste edital e seus anexos. 
 

8.1.1 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e 
documentação para habilitação será pública, dirigida por um (uma) Pregoeiro (a) e realizada de 
acordo com o que prescreve a Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 3.555/2000 e a 
Lei Federal nº 8.666/1993, no que couber (aplicação subsidiária), e em conformidade com este 
Edital e seus anexos. 
 
8.2.  Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo deste Edital, antes do início da 
sessão, o interessado ou seu representante legal deverá se credenciar junto ao (à) Pregoeiro (a) 
na forma do item 4.1 e seguintes. 

 
8.3. Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de novos proponentes uma vez 
que a sessão ainda não terá se iniciado. 
 
8.4. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes de proposta e habilitação 
apresentados pelos proponentes credenciados ou não. 
 

8.5.  Os proponentes entregarão ao (à) Pregoeiro (a), em envelopes separados, a proposta de 
preços (ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 2), momento em 
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que, com a abertura do ENVELOPE Nº 1, dar-se-á início à fase de classificação. 
8.6. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde 
que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não 
será motivo para exclusão do procedimento licitatório. 
 

SEÇÃO IX - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (Envelope nº 1) 
 

9.1. As licitantes deverão apresentar ENVELOPE LACRADO, tendo na parte frontal os 
seguintes dizeres: 

 
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA ESTADO DO TOCANTINS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 311/2018 
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
(CNPJ/MF DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO DA EMPRESA) 

 

9.2. As propostas deverão ser apresentadas em original, datilografada ou impressa por qualquer 
processo eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem 
constar: 

9.2.1. Papel timbrado da empresa, ou identificado com a Razão Social e carimbo do 
CNPJ (MF), endereço, número de telefone e/ou fax, CEP, devidamente datada com a última 
folha contendo a indicação e assinatura do representante legal da empresa, do banco, da 
agência e dos respectivos códigos e número da conta corrente para efeito de emissão de nota 
de empenho e posterior pagamento, bem como a indicação do nome, número dos 
documentos pessoais e qualificação (cargo/função ocupada) do responsável pela 
assinatura do contrato; 

 
9.2.1.1 a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal da licitante com poderes para esse fim presente à reunião de 
abertura dos envelopes Proposta; e 

 
9.2.1.2 a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida 
pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 02 – 
“Documentos de Habilitação”. 
 

9.2.2.  Especificação do objeto de forma clara, descrevendo as características 
técnicas de todo o equipamento ofertado. 

 
9.2.3.  Cotação dos preços dos itens ofertados com base no “Termo de Referência” 

constante do Anexo I e na forma do Anexo VII – “Modelo de Proposta de Preços”, ou em 
modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas. 
 

9.2.3.1.  A licitante deverá indicar os preços unitários e totais por item, fixos e 
irreajustáveis; 

 
9.2.3.2. Nos valores propostos deverão estar inclusos todas as despesas 
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relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de 
impostos, seguros, encargos sociais e fretes, bem como, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos. 

 
9.2.3.3.  Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 
algarismos arábicos e, de preferência, também, por extenso, prevalecendo este 
último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos 
centavos; 
 
9.2.3.4. A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear alteração. 

 
9.2.4. Indicação do prazo de validade da proposta, ressalvado o disposto no 

presente subitem: 
 

9.2.4.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados 
da data de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”. 

 
9.2.4.2. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “Proposta”, o 

mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
 
9.3. Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da 
proposta, e caso persista o interesse da Câmara Municipal de Araguaína, poderá ser solicitada 
prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 
 
9.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
9.5. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas 
que: 
 

9.5.1. Contiverem cotação de objetos diversos daqueles requeridos nesta licitação. 
 

9.5.2. Não atendam às exigências deste Edital. 
 

9.5.3. Apresentar valor superior a 10% da proposta de menor preço e estiverem fora 
das 03 (três) melhores propostas. 

 

SEÇÃO X - DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 2) 
 

10.1. As empresas deverão apresentar envelope lacrado contendo na parte frontal os seguintes 
dizeres: 

 

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA ESTADO DO TOCANTINS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 311/2018 
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
(CNPJ/MF DA EMPRESA) 
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(ENDEREÇO DA EMPRESA) 
 

10.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação. 
 
10.2.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
10.3. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar será verificada. 
 
10.3.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 
competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio na própria 
sessão, conforme forem sendo abertos os envelopes de habilitação, mediante a apresentação do 
respectivo original, ou ainda por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

10.4.  O ENVELOPE Nº 02 deverá conter toda a “Documentação” a seguir relacionada: 

 
10.4.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se tratando 
de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição 
do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame.  
 
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
10.4.1.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já tenham sido 
todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se fará necessária nova 
apresentação; 

 

10.4.2 – RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 

 

 a) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal, JUNTAMENTE com 
a Certidão Negativa de Débito (CND/INSS), perante a Seguridade Social, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal; 

a.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certidão 
quanto a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional. 

b) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, emitida pela 
Secretaria competente; 
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c) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, emitida pela 
Secretaria competente; 
d)  Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço; 
e) Certidão Negativa de Débito (CNDT), perante a Justiça do Trabalho. 

 
10.4.2.1 Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido 
expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas 
não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor; 
 
10.4.2.2 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 
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 ser inabilitado. 

 
10.4.3 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a) Certidão de Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório 
distribuidor sede da Pessoa Jurídica, consoante inciso II, do art. 31 da Lei 8.666/93, 
com data de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à publicação do primeiro aviso 
desta licitação, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão.  
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já 
exigível e apresentado na forma da Lei. Vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios. Não sendo a licitante obrigada a publicar suas 
Demonstrações Contábeis, deverá apresentar documento que suporte essa 
desobrigação. Estes documentos deverão conter as assinaturas dos sócios, do 
contador responsável, com os respectivos termos de abertura e encerramento, 
registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro, comprovando a boa situação 
financeira da empresa. 

b.1) Caso a sociedade seja constituída no exercício em curso deverá 
apresentar balanço de abertura (caso não tenha movimentações) e balanço 
intermediário (com movimentações), com assinatura do sócio-gerente e do 
contador responsável, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 
ou Cartório de Registro. 

b.2) A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita através de 
cálculo dos índices contábeis abaixo relacionados: 

 
           Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =   --------------------------------------------------------------- 
           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
                                        Ativo Total  
SG =  -------------------------------------------------------------- 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
                                    Ativo Circulante 
LC=  --------------------------------------------------------------- 
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                                  Passivo Circulante 
 

b.2.1) Os índices serão calculados pela licitante e confirmados pelo 
responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu 
nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade e 
apresentar resultado maiores que um (> 1). 

 
10.4.4 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Apresentar 01 (UM) ou mais ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE 
TÉCNICA, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a aptidão para o fornecimento dos equipamentos pertinentes e 
compatíveis com as características técnicas exigidas no Edital. 

 
10.4.5 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

a) declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 
14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme 
modelo constante no Anexo IV deste Edital; 
 
b) declaração de que: tomou conhecimento de todas as informações, condições e 
locais e grau de dificuldade da entrega dos equipamentos, mesmo que de forma 
espontânea; não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e, 
inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento do disposto 
no art. 32, § II da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo V deste 
Edital; 
 
Observação: 

a) O (a) Pregoeiro (a), sempre quando necessário, efetuará consulta ao 
site da Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da 
inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 
em observância à Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13/09/2002, 
confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos apresentados 
extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de 
habilitação. 
b) Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira 
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua português 
efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados 
ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 
c) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados 
ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 

 
10.5. O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado 
junto à Coordenadoria Administrativa/Licitações e Contratos, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
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contar da data de abertura da sessão, sob pena de inutilização. 
 
10.6.  As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem 
alguma restrição. 
 

10.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME’s e EPP’s, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, 
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. 

 
10.6.2. Poderá haver prorrogação do prazo para a regularização fiscal desde que a 

interessada apresente requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à) 
Pregoeiro (a). 

 
10.6.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) 

dias úteis inicialmente concedidos. 
 
10.6.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
10.7. Se o detentor da melhor proposta desatender as exigências previstas neste Edital, 
será inabilitado, e o (a) Pregoeiro (a) examinará as ofertas subsequentes e procederá à 
habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, 
sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para 
declarar o licitante vencedor. 
 
10.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 
 

10.8.1 no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou cumprir o 
disposto nos subitens acima; e, 

 
10.8.2 em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 

endereço respectivo: 
 

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

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 
10.9. Da sessão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos proponentes presentes. 
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11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 
 

11.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
 

11.1.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se 
apresentem superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta escrita, contida no 
Envelope nº 1. 

 
11.1.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência 

do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
 
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, 
se for o caso. 
 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante 
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma 
imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
 
12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão. 
 
12.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 
 
12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o 
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 
 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
14. DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
14.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados 
a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

14.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 
 
14.2. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, 
não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderá ser convocado outro licitante, 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a 
aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
14.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 

14.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
14.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 
14.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
14.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 
ciência à Administração. 
 
15. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 
57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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15.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de 
inscrição em restos a pagar. 
 
16. DO PREÇO 
 
16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 
 
18. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência e 
na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 
 
19. DO PAGAMENTO 
 
19.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal pela Contratada. 
 
19.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal apresentada pela Contratada. 
 
19.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada 
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
 
19.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 
 
19.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado 
ao processo de pagamento. 
 
19.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 
 
19.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
19.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
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20. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

 
20.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 
 
20.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
20.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
 
20.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
20.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
20.1.7. Fizer declaração falsa; 
 
20.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 
 

20.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
cinco anos; 
 

20.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 
 
20.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 
previstas no Termo de Referência. 
 
20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666, de 1993. 
 
20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
20.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando 
for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente. 
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20.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer licitante 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

21.1.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no 
Edital. 
 
21.2. Não serão admitidos recursos e impugnações enviados através de e-mail, devendo os 
mesmos serem apresentados por escrito, instruídos com os documentos necessários ao seu 
conhecimento devidamente anexados, e protocolados no protocolo geral do órgão. 
 
21.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
21.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
21.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
21.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em 
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
 
21.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
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21.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
 
21.12. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e seus 
anexos, poderá ser sanada na própria sessão, na fase correspondente, mediante a emissão da(s) 
mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado, de próprio punho ou reduzida 
a termo na ata da sessão pública; 
 
21.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
21.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, 
aceitável a juízo do Pregoeiro; 
 
21.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital. 
 
21.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço 
constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 07h30min às 13h30min. 
 
21.16.1. O Edital também será disponibilizado no site da Câmara Municipal de Araguaína/TO – 
www.araguaina.to.leg.br. 
 
21.17. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário 
das 07h30min às 13h30min. 
 
21.18. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal nº 10.520, de 
2002, da Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Municipal nº 2.537/2007 e da Lei Federal nº 
8.666, de 1993, subsidiariamente.  
 
20.19. São partes integrantes deste Edital: 

 
Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Declaração Referente à Habilitação; 

Anexo IV – Declaração que não Emprega Menor; 

Anexo V– Declaração de Cumprimento do art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93; 

Anexo VI – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

Anexo VII – Modelo de Proposta de Preços 

Anexo VIII - Minuta de Contrato; 
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20.20. É competente o Foro da cidade de Araguaína, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
presente licitação.  

Araguaína - TO, ___ de _______________ de 2018. 

 
Rosirene Cardoso Lima 

Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Araguaína/TO 
 
 
 

Francini Aparecida Tontini 
Equipe de Apoio 

 
 
 

Francisco Neto de Carvalho 
Equipe de Apoio 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. OBJETO 
 

1.1. Aquisição de Computadores e Notebooks para atender as necessidades dos 
parlamentares e administrativo deste Poder Legislativo. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Para continuar desenvolvendo seus trabalhos, a Câmara Municipal dependerá de 
ferramentas computacionais que possibilitem o acesso à internet, à intranet, aos sistemas 
corporativos, além de programas e aplicativos, pois estas servem de suporte às atividades 
parlamentares e administrativas agilidade e qualidade nos serviços prestados a população. 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS/PRODUTOS: 
 

ITENS, QUANTITATIVOS E PREÇOS  
 

 
COMPUTADORES DE MESA E NOTEBOOKS 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR  
UNIT 

ESTIMADO. 
(R$) 

VALOR  
TOTAL 

ESTIMADO 
(R$) 

1 18 UND 

NOTEBOOK 2 em 1 de 14” Tela HD 

Multitouch 
Processador 
Intel® Core™ i5-7200U 
Memória 

 

4GB, DDR4 
Disco Rígido (HD) 

1TB 
Placa de vídeo

i
 

Placa de vídeo Intel® HD Graphics 620 
Windows 10 

xxxxx R$ 3.672,66  R$ 66.107,88 

2 01 UND 

NOTEBOOK de 14” Com tela HD 
Processador 
Intel® Core™ i5-7200U  
Memória 

 

4GB, DDR4 
Disco Rígido (HD) 

1TB 
Placa de vídeo

i
 

Placa de vídeo Intel® HD Graphics 620 
Windows 10 

xxxxx R$ 2.846,33 R$ 2.846,33 

3 02 UND 

COMPUTADORES DE MESA 
MEMÓRIA RAM:  

Configurações Mínimas 4GB DDR 3 
PROCESSADOR: 

Configurações Mínimas Processador core i5.  
GABINETE NO MODELO:  

Configurações Mínimas: 

xxxxx R$ 3.073,00 R$ 6.146,00 
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(SmallFormFactor(SFF)- Orientação 
horizontal e vertical). 

Botão liga/desliga e reset, Conectores 
frontais USB, Conectores de áudio, LEDs 
frontais indicando atividade do disco rígido, 
equipamento ligado e Standby, alto falante 
interno. 
HD 500 7200RPM. 

4 
 
02 

UND 

MONITORES DE 21, 5” 
Configurações Mínimas: 

Resolução FullHD, Alto Contraste, 
Plug&Play, DP + DVI + VGA, Widescreen 
formato 16:9, Tipo de tela LCD TFT IPS 
LED, Resolução máxima 1920x1080 @ 
60Hz, apoio da base removível, inclinação (-
3º ~+ 20), ajuste de altura (11 cm) e Pivot 
(90º). 

xxxxx R$ 824,66 R$ 1.649,32 

5 02 UND 

NOBREAK 1400VA COM FILTRO DE 

LINHA. 

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

08 saídas de tomadas, filtro de linha com 04 
tomadas. 

xxxxx R$ 986,66 R$ 1.973,32 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 78.722,85 

 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. Entregar equipamentos originais do fabricante, acondicionado adequadamente, de forma a 
permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal discriminando o 
quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas. 
 
4.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas. 
 
4.4. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom 
estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as 
especificações da nota de empenho. 
 
4.5. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de Araguaína ou a 
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente. 
 
4.6. Efetuar a entrega dos equipamentos após o recebimento da Ordem de Fornecimento e 
Serviço no prazo legal. 
 
5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
5.1. O Contratante, no decorrer da execução do presente contrato, obriga-se a: 
 

5.1.1 Exercer gestão, controle, administração e fiscalização do contrato assinado com a 
CONTRATADA para a realização do objeto de que trata este Termo de Referência; 
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5.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os equipamentos 
adquiridos e promover os pagamentos dentro dos prazos convencionados; 

 
5.1.3. Processar e liquidar a nota fiscal correspondente, através de Ordem Bancária; 
 
5.1.4. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e 

indiretamente aplicáveis ao contrato; 
 
5.1.5. Acompanhar a entrega dos equipamentos, através do fiscal indicado pela Câmara 

Municipal de Araguaína. 
 
6. RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 
 
6.1 Observado o disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93, os equipamentos serão recebidos e serão 
verificados em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização para fins de liberação do pagamento das 
Notas Fiscais e do início da contagem do prazo da garantia. 
 
6.2 Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento dos 
equipamentos, serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas 
necessárias ao recebimento definitivo; 
 
7. PRAZO DE ENTREGA 

 
7.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos, objeto deste Termo de Referência, será de 
30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento. 
 
8. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1. O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 
57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

8.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de 
inscrição em restos a pagar. 
 
9. DO PAGAMENTO 
 
9.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal pela Contratada. 
 
9.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal apresentada pela Contratada. 
 
9.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada pela 
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
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9.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante. 
 
9.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado 
ao processo de pagamento. 
 
9.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 
 
9.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
9.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
10. DO VALOR ESTIMADO 
 
10.1 O valor total estimado de todos os itens para Aquisição de Computadores e Notebooks 
para atender as necessidades dos parlamentares e administrativo deste Poder Legislativo 
é de R$ 78.722,85 (setenta e oito mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco 
centavos), conforme as pesquisas realizadas no mercado, anexas ao processo. 
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ANEXO II 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018 

 

  

Através do presente, credenciamos o (a) Senhor (a) ________________ portador (a) da Cédula 

de Identidade nº ______________ e CPF sob nº _______________, a participar da licitação 

instaurada pela Câmara Municipal de Araguaína/TO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 

___/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa ___________________, CNPJ nº __________, bem como 

formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

Araguaína/TO, em _____ de ______________ de 2018. 

 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

(firma reconhecida como pessoa jurídica) 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome do Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

Observações: 

Este documento deverá ser apresentado no momento do credenciamento da empresa 

junto ao Pregoeiro, por seu representante legal. 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018 

 
 
 
 

 

A empresa    , inscrita no CNPJ sob o 

nº    , sediada    , DECLARA, que cumpre 

plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do 

artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 

___/2018 , estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento. 

 
 
 

 

________,   de ___________de 2018. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Este documento, também, deverá ser entregue no ato do
Credenciamento, ou seja, fora dos envelopes. 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) 

Sr. (ª) ________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 

nº _____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (___). 

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo) 

 

 

_____________, ___ de ____________ de 2018. 

 

 

__________________________________ 
Assinatura do representante legal  

 

 

OBS.: 
Esta declaração deverá estar contida no envelope nº 2 – documentação. 
Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 32, § 2º DA LEI Nº 8.666/93 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018 

(em papel timbrado da licitante) 
 
 
 
 
 

A empresa   , inscrita no CNPJ sob o nº   ___, 

declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 32,§2º da Lei nº 8.666/93,  por  

intermédio  do  seu  representante  legal  abaixo  assinado,  para  fins  de  participação  no 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018 da Câmara Municipal de Araguaína  que: não nos 

encontramos declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; inexiste fato superveniente impeditivo de 

habilitação. 

 

_____________, em    de    de 2018. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do representante legal  

 

 

 
 
 
OBS: 
 
 Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa; 
 Esta declaração deverá estar contida no envelope nº2 – documentação. 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

(MODELO) 
(em papel timbrado da licitante) 

 
 

__________________________ (nome/razão social) inscrita no CNPJ nº ____________, 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _________________________ 

declara, para fins do disposto no Edital de Licitação Pregão Presencial n° ___/2018, 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 §4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06. 

 

 
______________, em _____ de _____________de 2018. 

 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal e 

Carimbo da empresa 
 

 

 

 

 

 

OBS.: 
- Este documento, também, deverá ser entregue no ato do credenciamento, ou seja, 
fora dos envelopes. 
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ANEXO VII 

 
(MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS) 

(em papel timbrado da licitante) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018 

 
À CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA ESTADO DO TOCANTINS Proposta que faz a 
empresa  , inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº    _______________________________e 
inscrição estadual nº  ________________________, estabelecida no (a) ----------------

---------------------------------- em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

___/2018. Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado para os 
equipamentos descritos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 
 

Aquisição de Computadores e Notebooks para atender as necessidades dos 
parlamentares e administrativo deste Poder Legislativo. 
 

ITENS, QUANTITATIVOS E PREÇOS 
 

 
COMPUTADORES DE MESA E NOTEBOOKS 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR  
UNIT. (R$) 

VALOR  
TOTAL (R$) 

1 18 UND 

NOTEBOOK 2 em 1 de 14” Tela HD 

Multitouch 
Processador 
Intel® Core™ i5-7200U 
Memória 

 

4GB, DDR4 
Disco Rígido (HD) 

1TB 
Placa de vídeo

i
 

Placa de vídeo Intel® HD Graphics 620 
Windows 10 

   

2 01 UND 

NOTEBOOK de 14” Com tela HD 
Processador 
Intel® Core™ i5-7200U  
Memória 

 

4GB, DDR4 
Disco Rígido (HD) 

1TB 
Placa de vídeo

i
 

Placa de vídeo Intel® HD Graphics 620 
Windows 10 

   

3 02 UND 

COMPUTADORES DE MESA 
MEMÓRIA RAM:  

Configurações Mínimas 4GB DDR 3 
PROCESSADOR: 

Configurações Mínimas Processador core i5.  
GABINETE NO MODELO:  

Configurações Mínimas: 
(SmallFormFactor(SFF)- Orientação 
horizontal e vertical). 

Botão liga/desliga e reset, Conectores 
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frontais USB, Conectores de áudio, LEDs 
frontais indicando atividade do disco rígido, 
equipamento ligado e Standby, alto falante 
interno. 
HD 500 7200RPM. 

4 
 
02 

UND 

MONITORES DE 21, 5” 
Configurações Mínimas: 

Resolução FullHD, Alto Contraste, 
Plug&Play, DP + DVI + VGA, Widescreen 
formato 16:9, Tipo de tela LCD TFT IPS 
LED, Resolução máxima 1920x1080 @ 
60Hz, apoio da base removível, inclinação (-
3º ~+ 20), ajuste de altura (11 cm) e Pivot 
(90º). 

   

5 02 UND 

NOBREAK 1400VA COM FILTRO DE 

LINHA. 

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

08 saídas de tomadas, filtro de linha com 04 
tomadas. 

   

VALOR TOTAL GERAL: 
 

  
O VALOR TOTAL GERAL ofertado por esta empresa é de: R$ _________ ( ). 
 
Dados da empresa: 
 
a) Razão Social:    ;  
b) CGC (MF) nº:     ;  
c) Inscrição Estadual nº:     ; 
d) Endereço:      ;  
e) Fone:  Fax (se houver):    ;  
f) CEP:   ;  
g) Cidade:  Estado:   ; 
h) Banco   Agência nº:  Conta nº:  . 

 
Dados do responsável para assinatura do contrato: 
 
Nome:  ; 
RG nº:   ;  
CPF nº:   ;  
Cargo/Função ocupada:  ;  
Fone:    . 
 
Prazo de validade da proposta: _____ (não inferior a 60 dias), contado da data da 
entrega de seu respectivo envelope. 

 
_____________, ____ de ___________ de 2018. 

 
__________________________________ 

Assinatura do representante legal  
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E 
NOTEBOOKS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS PARLAMENTARES 
E ADMINISTRATIVO DESTE PODER 
LEGISLATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
E A EMPRESA ______________________.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES  
 

1.1. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 02.773.216/0001-15, com sede na Rua das Mangueiras, nº 10, centro, em 
Araguaína/TO, neste ato representado por seu Presidente, Vereador ___, brasileiro, __, 
portador da Cédula de Identidade nº __ SSP/__, e inscrito no CPF sob o nº ___, residente 
e domiciliado na ______, doravante denominada CONTRATANTE, e a EMPRESA 
_________, localizada na Rua _________, CNPJ nº ______, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representado por ______, portador do RG nº _____, inscrito no 
CPF nº ___, têm entre si, justo e avençado o presente Contrato de Fornecimento, pelas 
normas da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações e Lei Federal nº 10.520, do 
Processo de Licitação por Pregão nº ___/2018 e pelas condições que estipulam a seguir: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
 
2.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Computadores e Notebooks 
para atender as necessidades dos parlamentares e administrativo deste Poder 
Legislativo.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VINCULAÇÃO  
 
3.1. Vinculam-se ao presente Contrato, todas as regras e condições estabelecidas na 
Proposta de Preço da CONTRATADA, no Edital do Pregão Presencial nº ___/2018 e seus 
Anexos, que passam a integrar este Instrumento.  
 
Parágrafo único. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, no todo ou em 
parte das regras estabelecidas no Edital, sob pena de sofrer as sanções legais.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
  
4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ ___ (___).  
 
Segue quadro descritivo dos quantitativos e valores dos itens: 
 

ITENS, QUANTITATIVOS E PREÇOS 
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COMPUTADORES DE MESA E NOTEBOOKS 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR  
UNIT. (R$) 

VALOR  
TOTAL (R$) 

1 18 UND 

NOTEBOOK 2 em 1 de 14” Tela HD 

Multitouch 
Processador 
Intel® Core™ i5-7200U 
Memória 

 

4GB, DDR4 
Disco Rígido (HD) 

1TB 
Placa de vídeo

i
 

Placa de vídeo Intel® HD Graphics 620 
Windows 10 

   

2 01 UND 

NOTEBOOK de 14” Com tela HD 
Processador 
Intel® Core™ i5-7200U  
Memória 

 

4GB, DDR4 
Disco Rígido (HD) 

1TB 
Placa de vídeo

i
 

Placa de vídeo Intel® HD Graphics 620 
Windows 10 

   

3 02 UND 

COMPUTADORES DE MESA 
MEMÓRIA RAM:  

Configurações Mínimas 4GB DDR 3 
PROCESSADOR: 

Configurações Mínimas Processador core i5.  
GABINETE NO MODELO:  

Configurações Mínimas: 
(SmallFormFactor(SFF)- Orientação 
horizontal e vertical). 

Botão liga/desliga e reset, Conectores 
frontais USB, Conectores de áudio, LEDs 
frontais indicando atividade do disco rígido, 
equipamento ligado e Standby, alto falante 
interno. 
HD 500 7200RPM. 

   

4 
 
02 

UND 

MONITORES DE 21, 5” 
Configurações Mínimas: 

Resolução FullHD, Alto Contraste, 
Plug&Play, DP + DVI + VGA, Widescreen 
formato 16:9, Tipo de tela LCD TFT IPS 
LED, Resolução máxima 1920x1080 @ 
60Hz, apoio da base removível, inclinação (-
3º ~+ 20), ajuste de altura (11 cm) e Pivot 
(90º). 

   

5 02 UND 

NOBREAK 1400VA COM FILTRO DE 

LINHA. 

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

08 saídas de tomadas, filtro de linha com 04 
tomadas. 

   

VALOR TOTAL DOS ITENS: 
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CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1. Entregar equipamentos originais do fabricante, acondicionado adequadamente, de 
forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal 
discriminando o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas. 
 
5.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas. 
 
5.4. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em 
bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com 
as especificações da nota de empenho. 
 
5.5. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de Araguaína 
ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente. 
 
5.6. Efetuar a entrega dos equipamentos após o recebimento da Ordem de Fornecimento e 
Serviço no prazo legal. 
 
CLÁUSULA SEXTA –  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1. O Contratante, no decorrer da execução do presente contrato, obriga-se a: 
 

6.1.1 Exercer gestão, controle, administração e fiscalização do contrato assinado 
com a CONTRATADA para a realização do objeto de que trata este Termo de Referência; 

 
6.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os 

equipamentos adquiridos e promover os pagamentos dentro dos prazos convencionados; 
 
6.1.3. Processar e liquidar a nota fiscal correspondente, através de Ordem Bancária; 
 
6.1.4. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, 

direta e indiretamente aplicáveis ao contrato; 
 
6.1.5. Acompanhar a entrega dos equipamentos, através do fiscal indicado pela 

Câmara Municipal de Araguaína. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA –  RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 
 
7.1 Observado o disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93, os equipamentos serão recebidos 
e serão verificados em conformidade com as especificações constantes no Termo de 
Referência, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização para fins de 
liberação do pagamento das Notas Fiscais e do início da contagem do prazo da garantia. 
7.2 Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento 
dos equipamentos, serão indicadas as eventuais correções e complementações 
consideradas necessárias ao recebimento definitivo; 
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. Constante Autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa 

decorrente da presente licitação correrá por conta das funcionais programáticas 

01.031.2032.1.133 e elementos de despesas 44.90.52.35 e 44.90.52.30. 

 
CLÁUSULA NONA – PRAZO DE ENTREGA 
 
9.1 O prazo máximo para entrega dos equipamentos, objeto deste Termo de Referência, 
será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
 
10.1 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal pela Contratada. 
 
10.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal apresentada pela Contratada. 
 
10.3 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
 
10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
10.5 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção 
das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
 
10.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
 
10.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
10.8 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2018, nos termos do 
artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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11.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins 
de inscrição em restos a pagar. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

12.1 A execução da entrega dos equipamentos será acompanhada por servidor 
indicado pela Câmara Municipal de Araguaína. 
 
12.2 Ao servidor designado pela Câmara Municipal de Araguaína, caberá o 
acompanhamento, a fiscalização do contrato e a atestação da nota fiscal correspondente 
aos equipamentos. 
 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
13.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
com a apresentação das devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 
 
14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

 
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 
 

b) Apresentar documentação falsa; 
 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 
 

f) Cometer fraude fiscal; 
 

g) Fizer declaração falsa; 
 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 
 

14.2 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
 

a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até cinco anos; 
 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401| www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

14.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
14.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
14.6 As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente. 
 
14.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
 

15.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 
15.3. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 
15.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

 
15.5. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
15.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
15.7. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre 
que a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 
 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA- DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 
 

16.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município de 
Araguaína, Estado do Tocantins, que é condição indispensável para sua eficácia, 
consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - DO FORO 
 

17.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro 
de Araguaína/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Araguaína/TO, __ de _______ de 2018. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
                                        CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO  

CNPJ sob o nº 02.773.216/0001-15 
Contratante 

 
 
 

__________________________________________ 
EMPRESA 

CNPJ nº ___ 
 Contratada 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS:  
 
NOME: _________________________________________________________________ 
CPF: _______________________________________________________________ 
 
NOME: _________________________________________________________________ 
CPF: _________________________________________________________ 
 


