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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 
 
 
 A CÃMARA MUNICIPAL DE COMRUNBAÍBA, Estado de Goiás, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.400.295/001-81,  através de seu Pregoeiro, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 18 de agosto de 2015, 
às 14hs, em sua sede administrativa, situada na  Rua Dr. Pedro Ludovico Teixeira, S/N - Centro, 
Corumbaíba, Goiás, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, 
com vista a aquisição de placas e medalhas para honrarias, tudo de acordo com a Lei Federal nº 
10.520, de 17.07.02, a Lei Complementar 123, de 14.12.06 e subsidiariamente, no que couber pelas 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, com suas modificações posteriores e pelas 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as regras deste Edital. 
 
 I - DO OBJETO 
 
 1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de placas e medalhas 
para honrarias, para viabilizar a entrega de decretos legislativos dos vereadores desta casa; conforme 
especificado e quantificado no anexo I do presente edital. 
 
    1.2. Fica entendido que todos os documentos da licitação são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 
omita em outro será válido. 
 
 II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
 2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente 
ao objeto licitado, que atendem às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 
  
 2.2. Nenhum representante poderá representar mais de um participante 
nesta licitação. 
 
 2.3. Fica impedida de participar desta licitação a empresa: 
  
 a) que estiver suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a 
Administração, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 
 
 b) em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
 
 c) com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 
 
 
 III – DO CREDENCIAMENTO 
 
 3.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos, fora dos envelopes: 
 
 a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
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qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 
 
 b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 
particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a” supra, que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
 3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto (cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF), no ato 
do credenciamento. 
 
 3.3. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
 3.4. O licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa 
de pequeno porte – EPP que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar nº 123/06 deverá comprovar tal condição, apresentando a última Declaração 
Simplificada da Pessoa Jurídica exigível pela Secretaria da Receita Federal, quando do seu 
credenciamento, sob pena de preclusão. 
 
 3.5. A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mas 
importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição 
de recurso e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
  
 3.6. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao 
Pregoeiro implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade 
legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
 
 IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
 4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de 
acordo com modelo estabelecido no Anexo II do Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
 
 4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além 
do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
 
 ENVELOPE Nº 01 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA. 
 PREGÃO Nº 001/2015 
 PROPOSTA DE PREÇOS 
 NOME DA EMPRESA. 
 FONE/FAX. 
 
 ENVELOPE Nº 02 
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 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA. 
 PREGÃO Nº 001/2015 
 DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 
 NOME DA EMPRESA. 
 FONE/FAX. 
 
 4.3. A proposta deverá ser datilografada ou impressa por meio eletrônico em 
papel timbrado da empresa, em apenas uma via, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
pelo procurador com poderes para tanto. 
 
    4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração. 
 
 V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”: 
 
 5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
 a) nome, endereço e CNPJ (que deverá ser o mesmo para a proposta 
comercial e para a Nota Fiscal); 
 
 b) número do Edital de Pregão; 
 
 c) descrição detalhada dos serviços fornecidos e demais elementos 
indispensáveis a sua caracterização e atender ao disposto no art. 31, da Lei nº 8.078/90 – Código de 
Defesa do Consumidor; 
 
 d) preço unitário, preço total do item e o preço total da proposta, em moeda 
corrente nacional, nele inclusos, taxas, seguros, transporte e quaisquer outras despesas. 
 
 e) os preços unitários dos serviços fornecidos constantes do Anexo I deste 
Pregão poderão ser cotados com até três casas decimais. Já os preços totais deverão ser cotados 
apenas com duas casas decimais. 
 
  f) O proponente poderá utilizar o Anexo VI como modelo para formular sua 
proposta. 
 
 
 
 5.2. Em caso de divergência entre os preços unitários e o total, prevalecerão 
os primeiros. 
 
 5.3. Os preços apresentados na proposta somente poderão sofrer alteração, 
para menos, na fase dos lances verbais. 
 
 5.4. A proposta em desacordo com os termos deste Edital ou dispositivo legal 
vigente, ou ainda que oferecer preço unitário simbólico ou de valor igual a zero, será desclassificada 
pelo Pregoeiro. 
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 5.5. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 dias, contados do 
dia da abertura da sessão pública deste Pregão, mesmo que outro conste na proposta. 
 
 5.6. Prazo de entrega: 10 dias úteis após solicitação da Câmara Municipal de 
Corumbaíba. 
 
 5.7. Prazo de pagamento, que será efetuado conforme minuta contratual 
 
 5.8. Caso haja erros aritméticos, estes serão corrigidos automaticamente 
pelo Pregoeiro. 
 
 5.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo as placas  serem fornecidas à 
Câmara sem ônus adicionais. 
 
 5.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 
 
 5.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
 5.12. A proposta não poderá impor condições ou conter opções. 
 
 5.13. Após a abertura das propostas, não será admitido cancelamento, 
inclusão ou exclusão de documentos, retirada da proposta ou alteração nas suas condições, ficando o 
licitante sujeito à suspensão ou cancelamento do seu registro no cadastro de fornecedores desta 
Câmara, de acordo com as previsões legais, além da inclusão no Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública. 
 
 VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
 6.1. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à análise da 
documentação constante do envelope de habilitação do licitante detentor da proposta de menor 
preço, para a verificação do atendimento às condições fixadas neste edital. 
 
 6.1.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os 
documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
 
 
 6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
 a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 
 
 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 
 c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
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 d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
 
 6.3. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem e do 
item VI não precisarão constar do “Envelope Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 
apresentados ao Pregoeiro para o credenciamento neste Pregão. 
 
 6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
 a) comprovação de aptidão para desempenho da atividade e compatível em 
características, quantidades e prazos com objeto da licitação e indicação das instalações, que poderá 
ser feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
 6.5. REGULARIDADE FISCAL: 
 
 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda (CNPJ); 
 
 b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame licitatório; 
 
 c) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade 
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Certidão expedia pela Secretaria 
da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
 
 d) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, 
da sede ou domicilio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
  
 6.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
 a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 
conforme dispõe a Lei Federal nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, expedida pelo cartório 
competente, da sede da pessoa jurídica, com emissão não superior a 30 (trinta) dias da data da 
licitação; 
 
 b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
mencionando expressamente em cada balanço o número do livro Diário e das folhas em que se 
encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data 
da apresentação da proposta; 
 
 c) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
devidamente publicados na impressa oficial, tratando-se de sociedades por ações. 
 
 6.7. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
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 a) declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital; 
 
 b) declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, conforme modelo constante do Anexo III, deste Edital. 
 
 VII – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
 7.1. É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Câmara Municipal de 
Corumbaíba, para participar de licitações junto à esta Câmara, no ramo de atividade compatível com 
o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados no 
subitem 6.2; no subitem 6.5, alíneas “a” “c” e “d”,  que não tenham sido apresentados para o 
cadastramento ou que, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos, na 
data de apresentação das propostas. 
 
 7.1.1. O Certificado de Registro Cadastral não substitui os documentos 
relacionados no subitem 6.5, alínea “c” e no subitem 6.6, alíneas “a”, “b” e “c”, devendo ser 
apresentados por todas as licitantes. 
 
 7.2. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
 
 7.3. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das MEs e 
EPPs, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial ocorrerá na sessão pública, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização. 
 
 7.4. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
 
 7.5. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois 
dias úteis inicialmente concedidos. 
 
 7.6. A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto neste 
item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
 7.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 30 (trinta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
 VIII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
 8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
 
 8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao 
Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo 
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estabelecido no Anexo II do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos 
de habilitação. 
 
 8.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 
certame. 
 
 8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro será feita seqüencialmente e 
visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas 
as propostas: 
 
 a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 
Edital; 
 
 b) que apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demais 
licitantes. 
 
 8.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 
lances, com observância dos seguintes critérios: 
 
 a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 
 
 b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
 8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas para formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço 
e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços. 
 
 8.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
 
 8.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 
  
 8.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
 
 8.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 
selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 
 
 8.9. Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido 
ofertada por ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) 
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superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar nº 123 de 14.12.2006. 
 
 8.10, Ocorrendo a hipótese acima, proceder-se-á da forma descrita nos 
artigos 42 a 45 da referida Lei. 
 
 8.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço. 
 
 8.10. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
 8.10.1. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a 
composição de preços unitários dos produtos, bem como os demais esclarecimentos que julgar 
necessários. 
 
 8.11. Considerada aceitável as ofertas de menores preços, serão abertos os 
envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
 8.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos 
de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, exceto juntada de documentos. 
  
 8.12.1. As verificações serão certificadas pelo Pregoeiro e deverão ser 
anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
 8.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante 
será inabilitada. 
 
 8.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora. 
 
 8.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências 
para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
 IX – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
 9.1. No final da sessão, a licitante que tiver interesse em recorrer deverá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde então intimadas para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
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 9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, imporá a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
 9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
 9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
 9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
 X – DA CONTRATAÇÃO 
 
 10.1. As condições contratuais constam da Minuta de Contrato, Anexo V 
deste Edital. 
 
 10.2. Os proponentes vencedores terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da convocação, para assinar o Contrato. 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 Administração da Câmara Municipal. 
 
 10.3. A recusa injustificada do concorrente proponente vencedor em assinar 
o contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de 
suspensão temporária pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
 10.4. No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar 
documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a 
assinar o contrato em nome da empresa. 
 
 10.5. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da 
regularidade e validade da documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da 
assinatura. 
 
 
 XI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
      11.1. A despesa referente a aquisição dos produtos ocorrerão à conta da 
seguinte dotação orçamentária vigente: 01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00. 
 
 XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 12.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 
da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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 12.2. Fica assegurado à Câmara Municipal de Corumbaíba o direito de, no 
interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 12.3. 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 subseqüente, no mesmo local anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
 12.4. 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 dia de 
expediente na Câmara Municipal de Corumbaíba. 
 
 12.5. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, devendo ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes 
presentes. 
 
 12.6. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser Registradas 
expressamente na própria ata. 
 
 12.7. Todas as propostas, bem como os documentos de habilitação cujos 
envelopes forem abertos na sessão, serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que 
desejarem. 
 
 12.8. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais 
licitantes ficarão à disposição para retirada na sala da Comissão Geral de Licitação desta Câmara, 
durante 10 (dez) dias após a publicação dos contratos, findos os quais poderão ser destruídos. 
 
 12.9. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 12.10. A petição será dirigida a autoridade competente, que decidirá no 
prazo de um dia útil. 
 
 12.11. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
 12.12. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo 
Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 
 
   12.13. Maiores esclarecimentos sobre o presente Pregão, bem como cópia 
do presente Edital, poderão ser obtidos na Câmara Municipal de Corumbaíba, na Sala da Comissão 
Geral de Licitação, no horário de expediente. 
 
 12.14. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 
ordem estritamente informal. 
 
   12.15. Constituem, como parte integrante e complementar do presente 
Edital, os seguintes elementos: 
 

- Anexo I – Termo de Referência/Quantidades dos Produtos; 
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 - Anexo II – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento à Habilitação; 
 - Anexo III – Modelo de Declaração conforme o disposto no inciso XXXIII, do 
art. 7º da Constituição Federal de 1988; 
 
 - Anexo IV – Modelo de Declaração de inexistência de impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo constante do Anexo IV, 
deste Edital; 
 - Anexo V – Minuta do Contrato; 
 - Anexo VI – Minuta da Proposta Comercial. 

- Anexo VII – Declaração conforme lei 123/06  
 
 12.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Corumbaíba. 
 
 12.17. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
 
 12.18. Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos 
adicionais, deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
 
 12.19. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 
comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 
 
 12.20. A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de 
todos os termos deste Edital. 
 
   SALA DAS LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA, GOIÁS, 
aos 04(quatro) dias do mês de agosto de 2015. 

 
 

____________________________________________________ 
=Pregoeiro= 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÃO 

 
1. OBJETO 
 

Este procedimento licitatório destina-se à aquisição de placas e Medalhas para Honrarias, 
para o atendimento de toda a Câmara Municipal de Corumbaíba, no ano de 2015. 
 
2. JUSTIFICATIVAS 
 
De acordo com art. 287 – A concessão de títulos de cidadão honorário e demais horárias a pessoas 
que reconhecidamente  tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele tenha destacado 
pela atuação exemplar na vida publica e particular, observado o disposto no inciso XX, do art. 37 da 
Lei Orgânica e neste Regimento. 
  
 FONTE DE RECURSOS 
 

Os recursos a serem utilizados na contratação constituem recursos próprios da Câmara 
Municipal de Corumbaíba, sob a seguinte dotação:  01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00. 001/2015 
(Material de Consumo). 

 
 

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÃO/ESTIMATIVA DOS CUSTOS / PREÇO 
  

O valor orçado para este custo anual foi baseado na quantidade estimada para cada 
vereador, multiplicada pelo total de vereadores pertencentes a esta Casa, totalizando 150 itens. 

 
Para se chegar ao valor médio que será tido como teto para licitação, foram utilizados os 

critérios para avaliação e cotações que se seguem neste presente Termo de Referência, os quais são: 
 

ITEM QTDE OBJETO/ESPECIFICAÇÃO R$ UNIT. 

MÉDIO 

R$ TOTAL 

MÉDIO 

01 40 Placa para honraria em chapa de aço latão 
22x32cm corroída em baixo relevo, pintada, 
lixada e envernizada com brasão municipal do 
lado esquerdo e bandeira da câmara do lado 
direito nas cores sob berço em acm cor 
dourado brilhante, com moldura media 
dourada, e acomodado em estojo de papel. 

410,00 16.400,00 

02 10 Título de honraria em chapa de latão 30X40 
cm, corroído, pintado, escovado e envernizado, 
com gravação invertida, sendo fundo preto, 
dizeres, brasões, logomarcas e/ou trajas em 
alto relevo (dourado), contendo internamente 

712,00 7.120,00 
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o brasão municipal do lado esquerdo e 
bandeira da Câmara do lado direito, moldura 
16 dourada, tudo acomodado em estojo 
superfluxo cor preto e com presilha para 
fecham placa em latão 10X10 cm com a 
bandeira da Câmara corroído, pintado, 
escovado e envernizado colado sob a tampa. 

03 100 Medalhas, medindo 7 cm de diâmetro em latão 
corroídas em baixo relevo, com a imagem da 
bandeia da câmara e dizeres, pintadas nas 
cores e escovadas, em formato circular, 
acomodada sob berço de um estojo luxo na cor 
preto. 
 

124,00 12.400,00 

  TOTAL GERAL.................................>  35.920,00 

 
4. FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado mensalmente, conforme o consumo já realizado. Este 
pagamento será por forma de depósito bancário até o 5º dia útil após o recebimento da Nota Fiscal. 
 

Por ocasião da apresentação da respectiva Nota Fiscal, o CONTRATADO deverá anexar cópias 
da CND obtida junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade do FGTS dentro dos seus 
respectivos prazos de validade. A não apresentação dos documentos citados implicará na retenção 
do pagamento. 
 
5. DO PRAZO CONTRATUAL 

 
O contrato vigorará a partir da data da assinatura do respectivo contrato até o último dia do 

presente ano, ou seja, 31/12/2015, podendo ser aditado nos mesmos moldes e condições previstas 
no art. 57 da Lei de Licitações. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
  
O CONTRATADO irá executar a confecção e montagem das Placas, Títulos de Honraria e medalhas, 
conforme as solicitações na sede da Câmara Municipal de Corumbaíba - Goiás, sem prejuízo da 
qualidade das informações e serviços de entrega, bem como, deverá manter o CONTRATANTE 
sempre informado sobre decisões de seu interesse, abrangidas pelo presente contrato. 
 

Toda documentação necessária para realização do contrato arrolados no objeto do presente 
será fornecido pelo CONTRATANTE, através de e-mail, fac-símile, carta, ou entregues na sede do 
CONTRATANTE ou CONTRATADO. 
 
7. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  
 
 O Presidente nomeará servidor competente que ficará responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato a ser celebrado. 
 
8. MOTIVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL/ FUNDAMENTOS LEGAIS 
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 A contratação será precedida de licitação, através de pregão presencial, onde se caracteriza 
pela presença, em ambiente físico, dos agentes da Administração e dos interessados em participar 
ou acompanhar o processo licitatório, determinada pela Lei n° 10.520/02. 
 
 

MARIANA GUIMARÃES DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO PLENO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
 
 
 
 A empresa ______________________________________, cadastrada no 

CNPJ/MF sob o nº ______________________, estabelecida na _______________________, por seu 

representante legal, declara junto à Câmara Municipal de Corumbaíba, que atende a todos os 

requisitos de habilitação e apresentarão os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços 

oferecidos, no processo licitatório de que trata o Edital de Pregão Presencial nº 001/2015. 

 Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e 

administrativa por eventual falsidade. 

 
 

Local ___ de __________ de 2015. 
 

 
 

_____________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO III 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 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/MF nº ________________, declara 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme Lei nº 9.854/99). 
 

Local, ____ de __________ de 2015. 
 
 
 

_____________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 
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MODELO 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL  

 
 
 

A empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) 

sob o nº ____________________, estabelecida na Rua/Av.________________, Setor ___________, 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos de habilitação, na 

forma do parágrafo 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93, para a habilitação em qualquer Órgão ou Entidade 

da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

_________________(local e data). 

 

 

 

 

___________________________________________ 

(nome da empresa.) 

CNPJ (MF) ________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 

 
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº …/2015 



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 

 

Pregão Presencial nº 01/2015 Página 18 

 

 

 
Contrato de Fornecimento que, entre si, fazem, de um lado, 
como contratante, a Câmara Municipal de Corumbaíba, 
devidamente representada pelo Senhor Presidente, Sr. 
Sérgio Alves Braga, e, de outro lado, como contratada, a 
empresa _________, na forma e condições seguintes: 

 
I – PREÂMBULO 

 

1.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA, Goiás, Pessoa Jurídica De Direito Público, com sede nesta 

cidade, na Rua Dr. Pedro Ludovico, S/N – Centro – Corumbaíba – GO, CNPJ 03.400.295/0001-81, representada 

por seu Presidente Vereador Sergio Alves Braga, brasileiro, servidor público, RG n° 3339126 - 2ª via SSP-GO, 

CPF n° 613.098.181-34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE; 

 

1.2.A empresa................................., inscrita no CNPJ........................................., situada na 

................................................................, neste ato representada pelo(a) seu(a) representante Legal 

................................................., portador(a) do RG número ...................... estabelecido à 

......................................................................, na cidade de ......................................, Estado de 

............................................, doravante denominado CONTRATADO. 
 

 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1. O presente contrato deriva-se do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial, Edital  n001/2015 

tem sua fundamentação na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações. 
 

III – DO LOCAL E DATA 

 

3.1.  Lavrado e assinado aos .... dias do mês de .............................. do ano de dois mil e quinze (2015), na sede 

da Câmara Municipal de Corumbaíba, Goiás. 

 

IV – DO OBJETO 

 

4.1. Constitui objeto deste instrumento de contrato a Contratação de Empresa para Confecção e Manutenção 

de Placas, títulos e medalhas de honraria, conforme anexo 1 e Especificação do Objeto no Edital do Pregão 

Presencial 001/2015. 

4.2. O Fornecimento ocorrerá de forma parcelada e os quantitativos licitados no Pregão 001/2015, são 

meramente estimativas, não se obrigando a Contratante a contratá-los nos números previstos. 

 

V - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

 

5.1. A CONTRATADA se obriga a: 

5.1.1. Iniciar o fornecimento do material no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), contados do recebimento 

da única Ordem de Fornecimento. 

5.1.2. O objeto deverá ser entregue sem ônus para o CONTRATANTE, nos dias determinados e nas quantidades 

informadas pelo fiscal do contrato, na sede da Câmara Municipal de Corumbaíba, endereço supra mencionado. 
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5.1.3. A contratada deverá entregar os Títulos, placas e medalhas para honraria, nas datas solicitadas, sem 

ônus para a Câmara Municipal de Corumbaíba a respeito do frete. 

5.1.4. Quando a previsão de entrega ocorrer em dias em que não haja expediente no Órgão, o objeto devera 

ser entregue no dia anterior. 

5.1.5. A Ordem de Fornecimento em si já gera a obrigação da entrega, que deverá acontecer independente de 

qualquer contato do Contratante. 

5.1.6. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de qualidade dos 

produtos, verificados posteriormente, garantindo - se ao Contratante as faculdades previstas na Lei 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo das sanções previstas neste Termo Contratual. 

 

VI – DO PREÇO 

6.1. O valor total do objeto deste contrato é de R$ .................................. (valor expresso em reais), que serão 

pagos em parcelas mensais e sucessivas no decorrer do exercício de 2015, conforme quantitativo solicitado e 

utilizado pela Câmara, com vencimento todo quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços. 

6.2. Os preços licitados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência do presente contrato, admitida a 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento e no caso de 

ultrapassar o período de 12 (doze) meses, utilizando-se como indexador o INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor). 

 

VII – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

7.1. A CÂMARA MUNICIPAL pagará a CONTRATADA conforme o fornecimento dos itens Licitados na forma 

estabelecida no presente contrato e conforme especificações do objeto (Anexo I) do Edital do Pregão 

Presencial 001/2015, mediante apresentação das faturas/notas fiscais respectivas; 

7.2. O pagamento será efetuado pela CÂMARA MUNICIPAL, mediante os documentos. 
 

 

VIII –DO PRAZO DE FORNECIMENTO 

8.1. O Fornecimento dos Produtos Licitados deverá ser iniciada em prazo imediato após a assinatura do 

contrato, e perdurará até 31/12/2015. 
 

 

IX – DOS RECURSOS – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. Os objetos deste instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2.015, assim classificados: _________________________. 001/2015– 

MATERIAL DE CONSUMO. 

 

X – DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS 

 

10.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

10.1.1 – Disponibilizar todas as informações e documentos necessários a realização do trabalho; 

10.1.2 - Colocar a disposição dos técnicos espaços físicos compatíveis e os equipamentos que forem 

requisitados como necessários para o bom andamento dos serviços; 

10.1.3 - Informar sobre a existência de bens, direitos e obrigações não detectados pelos contadores e que 

possam afetar o patrimônio líquido a ser avaliado; 

10.1.4 - Notificar a contratada qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços; 

10.1.5 - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no instrumento contratual; 
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10.1.6 - Fiscalizar a realização dos serviços, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, 

solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato, sendo que o não atendimento 

sujeitará a contratada as penalidades e/ou generalidades prevista neste Edital. 

   

10.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.2.1 - A contratada estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a 

seguir estabelecidas; 

10.2.2 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços, inclusive 

as contribuições previdenciárias, fiscais, FGTS, PIS, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da contratante 

por eventuais autuações administrativas ou judiciais; 

10.2.3 - Manter durante toda a execução do serviço em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.2.4 - Atender quando da execução dos serviços contratados todas as leis, posturas e regulamentos. 

Federais, Estaduais e Municipais, relacionados com o trabalho a ser executado; 

10.2.5 - Orientar a contratante nas argumentações e/ou contra argumentações técnicas nos apontamentos 

do Tribunal de Contas ou da Câmara Municipal, relacionadas aos serviços constantes deste termo de 

referência; 

10.2.6 - Não divulgar, informar, revelar e fornecer a terceiros, sob qualquer pretexto, as informações e dados 

adquiridos na execução do serviço, sob pena de ressarcir a contratante por perdas e danos, e física dos 

trabalhos, de maneira a evitar interrupções ou paralisações; 

10.2.7 - A CONTRATADA se obriga a executar os serviços descritos nas cláusulas precedentes, mediante 

solicitação da Administração Pública, entregando-os a suas expensas na cidade de Corumbaíba. 

 

10.3. DAS PENALIDADES E MULTAS 

10.3.1 – A pena de multa será de 2% (dois por cento) por descumprimento de qualquer clausula do presente 

contrato; 

10.3.2 – A aplicação das multas independerá de qualquer interpretação Administrativa, notificação ou protesto 

judicial sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dada causa; 

10.3.3 – A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito 

competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na tesouraria da Câmara, no prazo 

de 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da notificação. 

10.3.4 – As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou 

penais cabíveis ou de processo administrativo; 

10.3.5 – Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Presidente da Câmara, obedecendo ao prazo da 

notificação, o qual deverá ser entregue na Secretaria da Câmara. 

10.3.6 – A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa, dará motivo à declaração 

de inidoneidade e impedimento de licitar com a Câmara pelo período de 02 (dois) anos; 
 

 

XI – DOS CASOS DE RESCISÃO 
 

11.1. A RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ SER: 

11.1.1 – Determinação por ato Unilateral ou estrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8666/93; 
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11.1.2- Amigável por acordo entre as partes mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 

administração; 

11.1.3 – Sub - contratação total ou parcial do fornecimento; 

11.1.4 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração; 

11.1.5 – Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; 

11.1.6 – Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários; 

11.1.7 – Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e homologadas pelo 

Presidente; 

11.1.8 - A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de  Atraso no pagamento 

das faturas pela contratante; 
 

 

XII – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

12.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CÂMARA MUNICIPAL, ou por acordo, na 

forma da Lei; 

12.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei. 

 

XIII – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A fiscalização da prestação dos serviços ficará a cargo do Gestor do Contrato, designado pelo Presidente 

da CÂMARA MUNICIPAL, através de Portaria; 
 

XIV – DA INADIMPLÊNCIA 

 

14.1. Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e 

comerciais o disposto no Artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
 

XV – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

 

15.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura a 31 (trinta e um) de dezembro do 

ano de 2015 (dois mil e quinze), podendo ser prorrogado, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.” 

 

XVI - DO FORO 

 

16.1. Fica eleito o foro da comarca de Corumbaíba – GO, com renúncia de qualquer outra por mais privilegiada 

que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 

 

As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam. 

 
 

Corumbaíba, ___ de _____________ de 2015. 
 

 

 

 

Sergio Alves Braga 

Presidente da Câmara Municipal de Corumbaíba 

CONTRATANTE 

 
 

LICITANTE VENCEDORA 

CONTRATADO 
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TESTEMUNHAS: 
 
1ª) ________________________________ 
     CPF Nº: 
 
2ª) ________________________________ 
     CPF Nº: 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
     PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 

 
 

Proponente:  
 
Endereço   : 
  
CNPJ(MF) :  
 
Em atenção ao Pregão em epígrafe, dirigimo-nos a esse órgão com  a finalidade de apresentar proposta de 

preços para  aquisição de Placas, títulos e medalhas de honraria, conforme anexo 1 e Especificação do Objeto 

no Edital do Pregão Presencial 001/2015. 

 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO DO OBJETO  R$ UNIT. R$ TOTAL 

01 40 UNID Placa para honraria em chapa de aço latão 
22x32cm corroída em baixo relevo, pintada, 
lixada e envernizada com brasão municipal do 
lado esquerdo e bandeira da câmara do lado 
direito nas cores sob berço em acm cor preto 
brilhante, com moldura media dourada, e 
acomodado em estojo de papel. 

  

02 10 UNID Título de honraria em chapa de latão 30X40 cm, 
corroído, pintado, escovado e envernizado, com 
gravação invertida, sendo fundo preto, dizeres, 
brasões, logomarcas e/ou trajas em alto relevo 
(dourado), contendo internamente o brasão 
municipal do lado esquerdo e bandeira da 
Câmara do lado direito, moldura 16  dourada, 
tudo acomodado em estojo superfluxo cor preto 
e com presilha para fecham placa em latão 
10X10 cm com a bandeira da Câmara corroído, 
pintado, escovado e envernizado colado sob a 
tampa. 

  

03 100 UNID Medalhas, medindo 7 cm de diâmetro em latão 
corroídas em baixo relevo, com a imagem da 
bandeia da câmara e dizeres, pintadas nas cores 
e escovadas, em formato circular, acomodada 
sob berço de um estojo luxo na cor preto. 
  

  

 
VALOR TOTAL PROPOSTO 

 

 

Valor Total R$ ___________________(______________________). 
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Prazo de entrega: diariamente. 
 
Condições de pagamento: conforme minuta contratual. 
 
 
DECLARAÇÕES: 
 
a) declaramos que aceitamos as condições gerais e especiais do Pregão nº 001/2015 e seus Anexos, bem como  
da minuta contratual; 
 
b) declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua 
abertura. 
 

Corumbaíba, ____ de ______________ de 2015. 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DA LEI N° 123/2006 
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     PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 

 

 

Eu, ________________________________________, na qualidade de sócio proprietário da empresa 

___________________________________ DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa enquadra-se na 

categoria de Microempresa – ME (ou Empresa de Pequeno Porte – EPP), na forma prevista no art. 3º da Lei 

Complementar n. 123/2006 e não está incursa nos impedimentos tratados no seu § 4º,podendo, assim, 

usufruir a prerrogativa e o direito de preferência de que tratam os Arts. 42 a 45 da citada Lei Complementar. 

 

Por ser a expressão da verdade firmo a presente. 

 

 

_______________, _____ de ___________________de ________ 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 

 

 

 


