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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 
 

A Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO; através de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 24/2021, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei nº. 
8.666/93, atendendo ainda a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, 
conforme especificações contidas no anexo I do Edital. 

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO (art. 40, Lei n° 8.666/93). 
 
Pregão Nº. 005/2021. 
 
Órgão Interessado: Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO, CNPJ nº 04.240.846/0001-50. 
 
Tipo: Menor Preço Por Item. 
 
Forma E Regime De Execução: Forma Presencial, Execução Indireta. 
 
2. OBJETO (art. 40, I, Lei n° 8.666/93). 

 
Contratação de empresa idônea especializada para fornecimento e implantação de sistema completo de 
painel eletrônico para a Câmara Municipal de Pedro Afonso, conforme especificações no termo de 
referência. 
 
3. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (art. 40, Lei n° 8.666/93). 

 
Data: 09/06/2021. Horário: 08h (oito horas). Local: Sala de Licitações da Câmara Municipal, localizada na 
Rua Barão do Rio Branco, nº 160, Centro, Pedro Afonso/TO, CEP: 77.710-000. 
 
4. ANEXOS (art. 40, §2º, Lei n° 8.666/93). 

 
4.1 - Integram o instrumento convocatório: 

 Anexo I – Termo de Referência, Especificações e Quantitativos (art. 40, §2º, I e II, Lei n° 8.666/93); 

 Anexo II - Modelo de Proposta de Preços (art. 40, XVII e §2º, IV, Lei n° 8.666/93); 

 Anexo III – Modelo de Procuração (art. 40, XVII e §2º, IV, Lei n° 8.666/93); 

 Anexo IV - Modelo de Declaração Relativa à Habilitação (art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02); 

 Anexo V – Modelo de Declaração de Recebimento dos Documentos da Licitação; Modelo de 
Declaração de Empregados Menores; Modelo de Declaração de Disponibilidade para a Execução do 
Objeto do Contrato; Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo; Modelos de 
Declaração de Impedimento de Licitar com Órgão Público, Declaração de Inexistência no quadro de 
pessoal da empresa de servidor público, federal, estadual e municipal. (art. 40, XVII e §2º, IV, Lei nº. 
8.666/93); 

 Anexo VI – Minuta do Contrato. 
 

5. INFORMAÇÕES (art. 40, VIII, Lei n° 8.666/93). 
 
Os interessados poderão baixar o edital e anexos no site da Câmara: www.pedroafonso.to.leg.br, e obter 
quaisquer informações pessoalmente através do Departamento de Licitações, de Segunda à Sexta Feira, 
das 08h (oito horas) às 12h (doze horas), no endereço supra indicado, pelo telefone (63) 3466-1884, e 
ainda no e-mail: camarapa@uol.com.br.  
  
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (art. 40, VIII, Lei n° 8.666/93). 
 

http://www.pedroafonso.to.leg.br/
mailto:camarapa@uol.com.br
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6.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências DO EDITAL, 
inclusive aquelas que possuam objeto assemelhado ao da execução do contrato desde que 
possuam a documentação de habilitação equivalente as exigências do edital e seus anexos. 
 
6.2 A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será comprovada por parte do licitante 
mediante apresentação de um dos seguintes documentos. 
 
a) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC 123/06, emitida em no máximo 30 
(trinta) dias antes da data prevista para abertura do processo; 
 
b) Declaração de Enquadramento da ME/EPP ou Certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial do seu domicilio emitida em no máximo 30 (trinta) dias antes da data prevista para 
abertura da sessão de credenciamento do processo, devidamente certificado e assinado em que se 
comprove que a empresa participante está registrada naquele órgão como ME ou EPP; (Instrução 
Normativa nº 106/2007). 
 
6.2.1 Os licitantes na condição de ME ou EPP deverão apresentar estes documentos junto com o 
credenciamento. 
 
6.3 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime de falência, recuperação 
judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio ou associação, qualquer 
que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras.  
 
6.4 Que não funcionem 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 em qualquer esfera de governo. 
 
7. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES (Art. 4º, VI, da Lei nº 10.520/02). 
 
7.1 Os licitantes proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por meio de 
um representante legal, que, devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente, na forma a 
seguir. 
 
7.2 O credenciamento quando se tratar de representação far-se-á através de instrumento público ou 
particular de procuração este último com firma reconhecida em cartório, sendo vedada qualquer outra 
forma ou apresentação de outro documento de representação, onde descreva os poderes inerentes ao 
representante em particular deve expressar poderes para formular e ofertar lances de preços e a praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
7.2.1 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
CNPJ, RG, CPF, estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

7.2.1.1 A procuração por representação a que se refere o item 7.2 deverá vir acompanhada de 
documento que comprove os poderes do outorgante perante à empresa licitante (CNPJ, estatuto 
ou contrato social/ata da assembleia de eleição da diretoria, RG e CPF dos sócios ou 
dirigentes que tenha poder de outorga). 
 
7.2.2 Caso a empresa não se apresente para o credenciamento ou apresente o credenciamento 
de forma irregular, não poderá ofertar lances ou manifestar-se no certame, sendo apenas 
registrado o valor da sua proposta. 
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7.3 O licitante participante desse certame deve apresentar a Declaração de Condição de Habilitação 
(anexo IV), junto do credenciamento, a não apresentação ou a apresentação de maneira irregular 
inabilita o licitante de participar do certame, sendo dessa forma devolvidos imediatamente todos os 
envelopes apresentando pelo licitante descredenciado.  

 

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (Art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02). 

8.1 As propostas deverão ser datilografadas ou impressas via processamento eletrônico de dados, em 
língua portuguesa, em papel que identifique a empresa licitante, datadas e assinadas, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, sob pena de ter sua proposta de preço desclassificada e ainda conter, 
obrigatoriamente, sob pena de desclassificação:  
 
8.1.2 Preço por item em algarismo e o valor total da proposta em algarismo e expresso por extenso em 
reais (R$); 

 
8.1.2.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis e já deverão trazer inclusos os impostos, taxas, fretes e 
quaisquer outras despesas inerentes ao cumprimento da obrigação, com no máximo duas casas decimais. 

 
8.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data indicada no item 3 
deste Edital; 
 
8.2.1. As propostas que omitirem este prazo serão desclassificadas por desatender o disposto no item 
8.1; 
 
8.3. Ser firmada (assinada) exclusivamente por representante legal da licitante com poderes para assumir 
compromisso em nome da licitante. Vedada sua firmação por meio de representante procurador.  
 
9. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS (Art. 4º, 
X, da Lei nº 10.520/02). 
 
9.1 Serão ACEITAS e consequentemente classificadas as propostas que atendam as exigência contidas 
no item 8, e seus subitens deste edital. 
 
9.2 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais prevalecerão os unitários e, havendo 
discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos; 
 
9.3. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
9.3.1. Contiverem objeto descrito diverso daquele requerido na minuta da proposta de preço constante 
nesta licitação; 

 
9.3.2. Não atendam às exigências deste edital, salvo o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
9.3.3. Que apresentarem proposta de preços UNITÁRIOS inexequíveis, irrisórios, de valor zero, ou 
superiores ao previsto no edital, em obediência ao exigido no art. 48 e incisos da lei 8.666/93. 

 
9.3.4. Que apresentarem preço unitário por item superior ao definido no edital, mesmo que o valor 
do lote ao qual o licitante venha a participar esteja com valor total abaixo do definido como 
máximo, ocasião que assim apresentada não ANTEDERÁ o critério de aceitabilidade da proposta, 
sendo o item desclassificado para disputa de preço. 

 
9.3.5. Que não possua atividade econômica igual ou semelhante ao objeto do futuro contrato. 
 
9.4 Serão rejeitadas e desclassificadas as propostas de preço dos licitantes que deixar de apresenta a 
declaração constante do anexo IV deste edital, no ato de credenciamento. 
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10. SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO (Art. 4º da Lei nº 10.520/02). 
 
10.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo o Credenciamento a Proposta de 
Preço de interesse do proponente e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um 
Pregoeiro e realizada de acordo com Regulamento das Licitações na Modalidade Pregão (Lei nº. 10.520, 
de 17 de julho de 2002), no que couber o disposto na Lei nº 8.666/93, e ainda em conformidade com este 
Edital e seus anexos, na data, local e horário indicado no do preâmbulo deste edital. 
 
10.2. Na mesma data, local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão 
comprovar, através de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos 
termos da Lei nº. 10.520/02, e para a prática dos demais atos do certame. 
 
10.3 Sendo declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 
passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo, em separado, as credenciais, as 
propostas de preço e os documentos de habilitação, em envelopes opacos e lacrados, contendo em suas 
partes externas a indicação do seu conteúdo como exemplificado abaixo: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO/TO.  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021  
ENVELOPE DE CREDENCIAMENTO  
ENDEREÇO, TELEFONE E EMAIL DA EMPRESA LICITANTE.  
 
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO/TO.  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021  
ENVELOPE 01 -  PROPOSTA DE PREÇOS  
ENDEREÇO, TELEFONE E EMAIL DA EMPRESA LICITANTE.  
 
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO/TO.  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021  
ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO  
ENDEREÇO, TELEFONE E EMAIL DA EMPRESA LICITANTE.  
 
10.4 Os envelopes contendo as propostas de preços serão abertas, analisadas e rubricados por todos os 
presentes. 
 
10.5 Os recursos dos licitantes credenciados contra atos dos seus concorrentes e do julgamento do 
pregoeiro, somente poderão ser formulados durante essa reunião, e após a declaração do licitante 
vencedor, que terá seus termos registrados em ata, e consequentemente aberto o prazo de dois dias uteis 
para o licitante recorrente apresentar por escrito seu recurso sob pena de preclusão. 

 
11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (Art. 4º, X, da Lei nº 10.520/02). 
 
11.1 Serão proclamados classificados, pelo pregoeiro, o proponente que tiver suas propostas de menor 
preço e aceitas nos termos do item 8 e 9, e em iguais condições as propostas com preços até 10% 
superior àquele de menor valor, ou as propostas das 03 (três) melhores ofertas aceitam pelo pregoeiro, 
conforme disposto no art. 4º, incisos IX e XI, do Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão. 
 
11.2 Aos proponentes proclamadas conforme o item anterior será dado oportunidade para nova disputa, 
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, os quais serão ordenados e 
registrados pelo pregoeiro. 
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11.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes na Lei de Licitações e no disposto no Edital. 
 
11.4 Depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas no objeto deste edital, 
exclusivamente pelo critério de menor preço, sendo a adjudicação efetuada ao licitante que ofertar a 
melhor proposta após a disputa. 
 
11.5 Em seguida e após a disputa por lances o pregoeiro examinará novamente a aceitabilidade da 
proposta, e quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito quanto 
a aceitabilidade ou não da proposta. 
 
11.6 Sendo aceitável a oferta final do licitante vencedor da disputa por lances será verificada, as 
condições de habilitação, relativa à documentação própria apresentada na sessão, verificando-se também 
a autenticidade das mesmas por meio eletrônico, para aqueles documentos que assim o exigir, e os 
demais pela apresentação dos mesmos já autenticados em cartório, sendo vedada a autenticação por 
qualquer membro da comissão de pregão. 
 
11.7 Constatando o atendimento pleno às exigências do edital será (ão) declarada (s) a (s) proposta (s) de 
preço do proponente vencedor definido no objeto deste edital e seus anexos, sendo-lhe em momento 
oportuno após emissão de parecer do Controle Interno e da Procuradoria Jurídica do Município e relatório 
final da Comissão de Pregão ADJUDICADO o objeto deste certame ao(s) licitante(s) vencedor(es). 
 
11.8 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório 
quanto aos documentos de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências do edital, sendo o respectivo 
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 
 
11.9 Da reunião, será lavrada ATA circunstanciada na qual será registrada as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será (ão) assinada (s) em conjunto pelo Pregoeiro e pelos proponentes presentes. 
 
11.10 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital e 
seus anexos, a proposta será desclassificada, e, por conseguinte o ato de contratação, sem que gere ao 
erário público o direito de indenizar, salvo quanto à parcela que já estiver sido fornecido ou do serviço 
prestado. 
 
11.11 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica prevalecerão as da proposta. 
 
11.12 Não se considerarão qualquer oferta OU vantagem não prevista no Edital e seus anexos. 
 
11.13 No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio observando o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 da lei nº. 8.666/93, porém em se tratando de 
microempresas e empresas de pequeno porte, serão adotados os critérios previstos da Lei Complementar 
n 123/2006 e alterações. 
 
11.14 O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências que julgada necessária 
à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
11.15 Todo e qualquer documento apresentado com o objetivo de fraudar ou frustrar esse 
procedimento licitatório, será encaminhado ao MINISTERIO PUBLICO para que seja tomada as 
medidas cabíveis, pós processo administrativo, instaurado pela administração, respeitando assim 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
12. HABILITAÇÃO DOS LICITANTES (Art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/02). 
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12.1 Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, devidamente lacrado, 
identificado conforme indicado neste edital. 
 
12.2 Para participação na presente licitação as empresas interessadas deverão apresentar os documentos 
a seguir relacionados: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA: (Art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/02, c/c Art. 28). 

 
12.2.1 Cédula de identidade;  
 
12.2.2 Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
12.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de 
atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objetivo da licitação; 

 
12.2.4 Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades civis, de 
prova da diretoria em exercício; 

 
12.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

 
REGULARIDADE FISCAL: (Art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/02, c/c Art. 29). 

 
12.2.6 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 
12.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou estadual da sede do licitante; 
 
12.2.8 Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de positiva de Débitos Relativos a Tributos 
Federais; Dívida Ativa da União e Previdência Social; e Previdência Social. 

 
12.2.9 Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

 
12.2.10 Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
 
12.2.11 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS através da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 
12.2.12 Prova de regularidade trabalhista, com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 

 
12.2.13 As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão apresentar 
no dia e hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
12.2.14 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às 
microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa, conforme disposto no Art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
12.2.15 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
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alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: (Art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/02, c/c Art.31). 

 
12.2.16 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, que comprovem 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; 
 
12.2.17 A boa situação financeira da empresa será feita através da demonstração dos índices financeiros, 
devidamente assinada pelo contador da empresa registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 
pelo representante legal da empresa, que comprove a boa situação financeira da empresa, através dos 
seguintes índices:   
 

a) Índice de Liquidez Geral  

 AC + RLP  

          ILG=---------------   > ou = 
1,0 

    PC + ELP 

b) Índice de Liquidez Corrente 

 AC  

 ILC=--------------   > ou = 1,0 

 PC 

c) Índice de Endividamento 

 PC + ELP 

 IE=-----------------  <ou =  
0,50 

  AT             

 
Onde: 

  
 ILG   = Índice de Liquidez Geral 
 ILC   = Índice de Liquidez Corrente 
 IE     = Índice de Endividamento  
 AC   = Ativo Circulante 
 PC   = Passivo Circulante 
 RLP = Realizável a Longo Prazo 
 ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT  =  Ativo Total 
 

12.2.18 Prova de possui capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado 
para a contratação, comprovada mediante a apresentação da CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela 
JUNTA COMERCIAL da sede do licitante, emitida em no Máximo 30 (trinta) dias antes da data marcada 
para o recebimento dos envelopes objeto desta licitação. 

 
12.2.19 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica ou emitida via internet. 

 
12.2.20 Os documentos necessários à habilitação dos proponentes poderão ser apresentados em 
fotocópia autenticada por cartório competente ou o original e fotocópia a qual será autenticada pela 
Comissão de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
OUTROS ELEMENTOS: 
 
12.2.21 Comprovante CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Emitido no Portal da 
Transparência do Governo Federal). 
 
12.2.22 Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (Emitido no Portal do Tribunal de Contas da União). 

 
12.2.23 Declarar, para fins do disposto no neste edital que recebeu da Comissão de Pregão toda a 
documentação relativa ao processo, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo 
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tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução do serviço, 
nada impedindo que o mesmo seja executado, conforme modelo constante no Anexo V do edital; 
 
12.2.24 Declarar Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n° 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, salvo na condição de 
menor aprendiz, conforme modelo constante no Anexo V do edital; 
 
12.2.25 Declarar Que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato 
decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei n° 8.666/93, conforme modelo 
constante no anexo V do edital; 

 
12.2.26 Declarar, para fins do disposto no §2º do art. 32 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado 
pela Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos à sua 
habilitação no presente procedimento licitatória, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a 
superveniência de fato impeditiva da habilitação, conforme modelo constante no Anexo V do edital; 

 
12.2.27 Declarar na forma da lei, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único 
do art. 97 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e nem é 
declarada inidônea de licitar com Órgão Público, Anexo V do edital. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO (Art. 32 da Lei nº 8.666/93). 
 
13.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia, 
podendo ser autenticada por cartório competente ou por servidor da administração mediante a 
apresentação do original ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
13.2 Os documentos exigidos na fase de habilitação que não dispuserem de prazo de validade, serão 
considerados validos por 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão. 
 
14. INSTRUÇÕES E NORMAS PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
(Art. 41, § 1º, §2º da Lei nº 8.666/93). 
 
14.1 Em, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 
 

14.1.1 A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma 
e nos prazos previstos no art. 8º do Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão, e 
subsidiariamente no art. 109, da lei 8.666/93, devendo ser protocolado junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos, situado na Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO, no horário de 08h (oito 
horas) as 12h (doze horas) de segunda a sexta-feira, sendo vedado o recebimento por e-mail e ou 
correios. 
 
14.1.2 Acolhida as razões da impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, se as razões da impugnação versar sobre valores atribuídos ao certame ou 
ferir ao princípio da publicidade, nos demais casos, permanecerá a data aprazada. 
 
14.1.3 O julgamento das razões de impugnação contra o ato convocatório será realizado em até 24 
(vinte e quatro) horas antes da abertura do certame licitatório, que será registrado em ata própria a 
presença dos licitantes ou não presentes que desde já se encontram intimados e comunicados 
serão da decisão a todos os interessados que retirarem o edital de pregão e seus anexos, por meio 
de publicação no quadro de avisos do município. 
 
14.1.4 A interposição de impugnação contra o ato convocatório não inviabiliza a participação do 
licitante que a promoveu. 
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14.1.5 Decai o direito de participar do certame o licitante que impugnar o ato convocatório e não se 
fizer presente ao certame munido dos documentos constantes do ato convocatório, modificados ou 
não em suas exigências. 

 
14.2 Dos atos do pregoeiro durante a sessão de disputa de preços e habilitação caberão recurso, a ser 
interposto no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas razões, e contra razões, 
quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso por escrito, e o 
mesmo prazo aos demais licitantes para impugná-lo. 
 
14.3 O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 
 
14.4 O acolhimento do recurso após julgamento pela comissão de pregão e ratificado pela autoridade 
superior importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14.5 Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informados, à 
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da adjudicação e 
homologação do procedimento licitatório. 
 
14.6 A petição dos recursos e as contrarrazões deverão ser protocolado dentro do prazo aqui estipulado, 
sob pena de não ser reconhecido o recurso e julgado como intempestiva junto à Comissão Permanente de 
Licitações. 
 
14.7 A petição de impugnação, de recurso e de impugnação de recursos deverá ser instruída, indicando 
as razões da impugnação, do recurso, a fundamentação legal, acompanhada no caso de impugnação por 
parte de possível licitante da PETIÇÃO, CNPJ, CONTRATO SOCIAL, RG e CPF do subscritor da petição, 
em caso de recurso PETIÇÃO, CNPJ, CONTRATO SOCIAL, RG e CPF do subscritor da petição, cópia do 
ato que originou as razões do recurso, por fim nas petições de contra razões de recurso PETIÇÃO, CNPJ, 
CONTRATO SOCIAL, RG e CPF do subscritor da petição, cópia do recurso interposto.    
 
14.8 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante no preâmbulo 
do Edital. 
 
14.9 Todos os atos inerentes aos recursos serão processados e julgados nos termos definido no art. 109 e 
incisos da Lei nº. 8.666/93, e ainda obedecendo ao disposto no art. 8º da lei nº 10.520/2002. 
 
15. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO (Art. 64º da Lei nº 8.666/93).  
 
15.1 Após, homologado o resultado desta licitação, será convocada a empresa adjudicatária para assinar 
o contrato.  
 
15.2 A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério da Administração, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicada a matéria.  
 
16. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO (Art.73º à 76º da Lei nº 8.666/93). 
 
16.1 Em conformidade com o disposto nos artigos 73 a 76, da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido: 

 
16.1.1 Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega do objeto, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do produto entregue com a especificação pretendida; 

 
16.1.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação, quando a nota fiscal 
será atestada e remetida para pagamento. 
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16.2. Objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório na proposta do 
adjudicatário, constante do contrato ou da nota de empenho, será rejeitado parcialmente ou totalmente, 
conforme o caso, obrigando o licitante a fornecer aquilo que lhe foi adjudicado, ficando todos os custos da 
substituição sob sua responsabilidade. 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 40, XIV da Lei nº 8.666/93). 

17.1. O pagamento referente ao fornecimento objeto deste pregão será efetuado em ate trinta dias após o 
fornecimento do produto ou a prestação dos serviços, mediante entrega do item ou da prestação dos 
serviços e após emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada quanto a execução dos serviços ou 
entrega dos materiais, mediante apresentação da Prova de Regularidade para com o INSS (CND), na 
forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 195, parágrafo 3º, Certificado de Regularidade do 
FGTS, emitido pela CEF, e Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
e prova de inexistência de débitos trabalhistas; 
 
17.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
17.3. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária especifica 
constante do orçamento anual e plurianual de 2021. 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93). 

18.1 A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
 
18.2 O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 86, 87 e 88 da Lei nº. 8. 666/93). 
 
19.1 Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e o proponente que se 
recusar a cumprir a obrigação, bem como se vier a fazê-lo fora das condições e especificações por ele 
propostas inicialmente, estará sujeito, de acordo com a gravidade da falta e a critério da Administração 
Municipal, às seguintes sanções administrativas: 
 
 19.1.1 Advertência; 
 

19.1.2 Multa na forma prevista neste edital e no contrato; 
 
19.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração; 
 
19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

19.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 1/4 (um quarto) do valor da 
adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% (um por cento) por dia, 
sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a critério da Administração Municipal, a 
aplicação das demais sanções a que se refere o item 19.1, podendo a multa ser descontada dos 
pagamentos devidos pela Câmara Municipal, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou 
judicialmente. 
 
19.3 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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19.4 A aplicação das penalidades será precedida da concessão de prazo para apresentação de defesa por 
parte do contratado, garantindo assim a aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa, nos 
termos e condições definidas na lei. 
 
20. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 40, XVII c/c art. 55, V, Lei n° 8.666/93). 

 
20.1 Para atender as despesas do Contrato decorrente desta licitação, serão utilizados os recursos 
provenientes das unidade orçamentaria a seguir: Câmara Municipal de Pedro Afonso - 
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2.001, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00, Fonte de Recurso: 0010. 
 
21. DISPOSIÇÕES GERAIS (Art. 40, XVII da Lei nº 8.666/93). 
 
21.1 Esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenização aos licitantes 
em consequência da revogação, nos termos do art. 49 da Lei nº. 8.666/93. 
 
21.2 Não constituem obrigação do município a contratação total do objeto deste processo licitatório, não 
ensejando assim direito real sobre o total da contratação, que será sempre precedida de autorização 
escrita da administração para sua execução. 
 
22. DAS INFORMAÇÕES (Art. 40, Lei nº 8.666/93 e Art. 4º da Lei 10.520/02). 
 
22.1 Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto da presente Licitação 
poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações, perante à Comissão de Pregão da Câmara 
Municipal de Pedro Afonso/TO; no horário das 08h (oito horas) as 12h (doze horas), de segunda a sexta-
feira, no endereço constante do preâmbulo deste edital. 

 
Pedro Afonso/TO, 25 de maio de 2021. 

 
 
Renato Lopes Vasconcelos 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente edital é a contratação de empresa idônea especializada para fornecimento e 
implantação de sistema completo de painel eletrônico para a Câmara Municipal de Pedro Afonso, 
competindo à mesma as seguintes atribuições: 
 
1.1.1. Fornecimento de solução eletroeletrônica para exibição de multimídia, composto por um conjunto de 
telas de alta resolução, com tamanho final de 2 metros e altura e 2 metros de largura com suporte 
metálico. 

  
1.1.2. A solução deve possuir software de controle de sessão legislativa para auxiliar no apoio legislativo e 
armazenagem de dados, 09 (nove) dispositivos móveis, 01 (um) computador com monitor e mouse para 
administração de sistema próprio, bem como, implantação, instalação, configuração, treinamento, mão de 
obra in loco por 12 (doze) meses, através de funcionário, suporte técnico e garantia, conforme 
especificações técnicas discriminadas em sua proposta, assessorando simultaneamente os responsáveis 
indicados pela Câmara Municipal para a sua competente operação em todas as fases em que se fizer 
necessário, prestando ainda as consultorias específicas iniciais, necessárias ao completo entendimento do 
sistema pelos operadores indicados, até a completa assimilação da metodologia, objetivando o adequado 
manejo do sistema. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. Os objetivos deste Termo de Referência estão relacionados à busca de qualidade e conforto para os 
cidadãos e visitantes que serão recebidos no auditório da Câmara Municipal, oferecendo a possibilidade e 
assistir os Trabalhos em Plenário, conferir a frequência e como votam os Parlamentares, como benefício 
resultante desta contratação, oferecer um ambiente adequado ao atendimento do público em geral, e 
mantendo a padronização dos ambientes, nas condições e especificações contidas abaixo: 
 
2.1.1. Módulo wireless controlador conectado ao PC com protocolo de comunicação ZigBee com 
criptografia 128-bit AES que permita a comunicação sem fio com o(s)módulo(s) de microfones. 
 
2.1.2. Módulo para controlar os microfones. Deve utilizar protocolo de comunicação ZigBee com 
criptografia 128-bit AES. Deve ter capacidade para controlar todos os microfones, ainda que sejam 
necessários mais de um, com entradas e saídas balanceadas que permitam ao operador do sistema 
controlar os microfones através do PC de forma manual ou automática, remotamente, de acordo com o 
tempo concedido pelo Presidente da Mesa.  
 
2.1.3. Dispositivos mobiles como Tablets ou celulares para serem utilizados individualmente por cada 
Parlamentar, permitindo de forma segura seu acesso ao sistema através de senha. 
 

2.1.3.1 Funcionalidades do Painel: 
 

 Elaboração da pauta da reunião de sessões ordinárias, extraordinárias, especiais e solenes de 
conformidade com o Regimento Interno, podendo ser enviando com antecedência cópia das 
mesmas para os parlamentares. 
 

 Execução de hinos, vídeos e fotos na abertura ou no decorrer da sessão. 
 

 Exibição e leitura de textos, projetos ou mensagens. 
 

 Exibição da pauta do dia com tempo de duração previsto para cada expediente. 
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 Controle automático que informe visual e verbalmente, se há quórum suficiente para abertura ou 
prosseguimento dos trabalhos, conforme o Regimento Interno da Casa. 

 

 Inclusão de nomes de Parlamentares no painel eletrônico, tanto quantos forem necessários 
durante qualquer legislatura, sem nenhum custo adicional para a Câmara. 
 

 Exibição no painel de forma destacada do nome do Parlamentar ao ser registrada sua entrada ou 
saída da reunião, exibindo os Parlamentares presentes. 
 

 Exibição da hora atual e do número total de Vereadores presentes na reunião. 
 

 Obstruir de forma visível no painel eletrônico, o nome do parlamentar que por algum motivo não 
puder votar em determinada matéria durante as votações de projetos. 
 

 Exibir de forma destacada durante as votações, a opção de habilitação somente para o Voto de 
Minerva, indicando que o Presidente somente se manifestará caso seja necessário. 
 

 Permitir a correção da Ata em tempo real, exibindo de forma destacada a correção feita. 
 

 Executar em tempo real a leitura automática de atas e requerimentos. 
 

 Exibir no painel durante as discussões, o nome do projeto e sua ementa, o autor, o turno e o 
quórum necessário à aprovação, bem como o tempo normal e tempo extra excedido de cada 
Parlamentar. 
 

 Permitir a solicitação da palavra através do próprio Tablet utilizado pelo Vereador, exibindo 
respectivamente no painel o seu nome, partido político e o tempo estabelecido pelo Presidente. 
 

 Ao ser concedida a palavra, o sistema deverá exibir no painel de forma destacada a foto e o 
partido do parlamentar, cronometrando o tempo normal e o tempo extra, emitindo um sinal de 
alerta com tempo ajustável, informando o tempo restante. 
 

 Emitir sinais sonoros distintos quando a palavra for iniciada, interrompida, quando for concedido 
tempo extra, no início e no final das votações, bem como nas mensagens exibidas. 
 

 Permitir o controle automático e manual de todos os microfones através do PC. 
 

 Permitir que, durante um aparte, seja decrescido o tempo somente do solicitante, do cedente ou 
de ambos, de acordo com o Regimento Interno da Casa. 
 

 Permitir a fixação de tempo máximo para aparteantes e para o tempo extra. 
 

 Permitir que o parlamentar utilize dispositivos mobiles para apresentação de fotos e vídeos 
durante sua fala. 
 

 Permitir a inclusão prévia ou em tempo real de oradores ou pessoas que desejam falar, 
cronometrando seu tempo de forma crescente ou decrescente, tendo a opção de corte automático 
do microfone ao término do tempo concedido pelo Presidente. 
 

2.1.3.2. DURANTE AS VOTAÇÕES, O SISTEMA DEVERÁ EXIBIR NO PAINEL AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES: 

 

 Nome, ementa, autor, turno e quórum necessário à aprovação da proposição a ser votada; 
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 Tipo de votação (aberta ou secreta) e tempo delimitado para votação; 
 

 Nome do parlamentar, seu partido e o seu voto (nas votações abertas); 
 

 Totalizadores de SIM, NÃO, ABSTENÇÕES e TOTAL de votos. 
 

 Tempo configurável, indicando que a votação está se esgotando. 
 

 Após a conclusão da votação o sistema informará o resultado escrito e falado, parcial (aguardando 
o voto de minerva do presidente) ou final (aprovado ou reprovado). 
 

 No final da votação de Mesa Diretora, o sistema deverá informar escrita e verbalmente a Mesa 
Diretora aprovada. 
 

2.1.3.3. OS DISPOSITIVOS MOBILES INDIVIDUAIS UTILIZADOS PELOS PARLAMENTARES 
DURANTE AS SESSÕES, DEVERÃO PERMITIR: 

 

 Seu acesso ao sistema de forma segura conferida por senha; 
 

 O voto SIM, NÃO e ABSTER; 
 

 Solicitação da palavra durante as discussões; 
 

 Votação da Mesa Diretora quando houver; 
 

 A apresentação de fotos pelo próprio Vereador durante suas palestras, quando este precisar exibi-
las; 
 

 Votação para deficientes visuais; 
 

 Permitir que todas as opções disponíveis no dispositivo, possam ser também pronunciadas, caso 
o Parlamentar queira utilizar um fone de ouvido. 
 

 Que o Parlamentar tenha nítida percepção do que se tenha votado. 
 

 Que o Parlamentar registre sua entrada e saída. 
 

 Permitir o registro de entrada e saída dos Parlamentares durante a reunião através do dispositivo 
mobile ou pelo operador do sistema caso seja necessário. 
 

 Deverá permitir somente o uso de dispositivos mobiles registrados previamente no sistema, com 
um identificador exclusivo. 
 

 Ter um dispositivo mobile exclusivo para Oradores inscritos que permita a eles próprios exibirem 
suas fotos. 
 

2.1.3.4. EMITIR NO MÍNIMO, OS SEGUINTES RELATÓRIOS: 
 

 Registro de todas as entradas e saídas durante a reunião, bem como o  tempo de permanência de 
cada Parlamentar; 
 

 Proposições votadas contendo o período da legislatura e número de cadeiras, nome, número, 
autor, turno e ementa da proposição, tipo da votação (se aberta ou secreta), quórum necessário 
para aprovação, número da reunião, horário e resultado da votação, nomes dos parlamentares em 
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ordem alfabética com legenda do partido, voto (caso seja aberta) e totalizadores de Sim, Não, 
Abstenções, Votantes e Não-Votantes. 
 

 Pauta da reunião contendo todo o conteúdo da pauta, a data e horário da reunião bem como a 
previsão de duração, o tipo da reunião (ordinária, extraordinária, especial ou solene) com seu 
respectivo número e o tempo estimado de duração para cada expediente. 
 

 Votações de Mesa Diretora com os nomes das chapas e seus componentes, bem como a Mesa 
Diretora eleita. 
 

 Nome dos Parlamentares atuais com o CPF, partido político, data de nascimento e período de 
legislatura; 
 

 Proposições apresentadas por cada Parlamentar; 
 

 Proposições aprovadas e reprovadas por cada Parlamentar; 
 

 Relação de Logins e Logouts de Parlamentares por reunião, com data e hora do acesso ao 
sistema, número e nome do dispositivo utilizado. 
 

 Relatório de Ata por reunião, com numeração de páginas. 
 

 Todas as informações apresentadas pelo painel ficarão arquivadas e disponíveis para futuras 
consultas. 

 
3. JUSTIFICATIVA 
 
3.1. A aquisição de um sistema eletrônico de votação e acompanhamento de sessão legislativa 
proporcionará maior celeridade ao trabalho parlamentar em plenário e ao processo legislativo de votação e 
discussão de matérias, disponibilizando um efetivo controle de presença dos parlamentares, do resultado 
das votações em todas as suas modalidades, do tempo de uso da palavra e permitindo a geração e 
emissão automática de relatórios. Todo esse processo resultará em avanço e maior transparência nos 
trabalhos legislativos. 
 
4. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO 
 
4.1. Os equipamentos/mobiliários a serem fornecidos pela contratada compreendem as seguintes 
atividades que são destacadas abaixo para melhor compreensão do contexto e necessidades na seção 
anterior. 
 
4.2. Os equipamentos e Sistemas inicialmente previstos poderão ser aumentados ou diminuídos dentro do 
limite fixado pelo artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 

ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO 
PREÇO UNITÁRIO 

MÁXIMO 
PREÇO 
TOTAL 

1 1 Unidade 

Licença de uso específico do software 
de controle do painel eletrônico 
(software instalado em servidor 
dedicado, com banco de dados em 
bácula e servidor de persistência de 
dados), licença definitiva e sem prazo 
de expiração. 

R$ 42.400,00 
R$ 42.400,00 

2 9 Unidade 
Licença de uso específico do software 
para terminais, controle de sessão, via 

R$ 948,33 R$ 8.535,00 
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WIFI, utilizando protocolo TCP/IP, 
instalado em tablets-licença de uso e 
por tempo indeterminado. 

3 9 Unidade 

Tablets, configuração mínima de 
178,00mm, memória RAM de 1GB, 
Armazenamento 8GB, Bateria de 
3600mAh, Processador Quad Core de 
1.3 GHz, câmera de 2MP+2MP frontal 
ou superior. 

R$ 931,67 R$ 8.385,00 

4 1 Unidade 

Placa de vídeo off-board NVIDIA 
GFORCE 1050, com memória GDDR 
5, com 02GB dedicada, interface de 
memória 256-bit; suporte a directX 12.0 
ou superior; suporte a utilização de 
pelo menos dois monitores simultâneos 
podendo ser utilizados nos modos 
desktop estendido e espelhado. 

R$ 2.168,33 R$ 2.168,33 

5 1 Unidade 

Servidor, processador core i3 com 
4GB; Arquitetura de 64 bits; Velocidade 
de pelo menos 2.1 GHz; Suporte a 
Hyper-Threading para até 12(doze) 
núcleos virtuais ou mais; memória 
RAM DDR3 de pelo menos 4GB com 
frequência de pelo menos 1600 Mhz de 
memória RAM; Disco primário serial 
ata, em estado sólido, com 512 GB e 
HD de 500GB; 02 ou mais 
interfaces10/100/1000BASE-T Ethernet 
(RJ-45); Monitor de 19,5"; Mouse; 
Teclado e com sistema operacional 
Microsoft Windows 10. 

R$ 4.930,00 R$ 4.930,00 

6 1 Unidade 

Monitor LCD de tela plana para 
utilização em conjunto com a estação 
de trabalho; Razão de aspecto 16:9; 
Resolução nativa máxima de tela 
1920X1200 ou superior. Cores 1 bilhão 
ou mais de cores com cobertura Adobe 
RGB 99% e sRGB de 100%; 
Compatibilidade com a placa de vídeo; 
Ser compatível com a placa de vídeo 
especificada para a estação de 
trabalho. 

R$ 1.191,67 R$ 1.191,67 

7 1 Unidade 

Serviço de instalação, configuração, 
treinamento, consultoria, adequação 
dos softwares, suporte técnico e 
reposição, com visita in loco, garantia e 
demais despesas, inclusive BDI. 

R$ 17.133,33 R$ 17.133,33 

8 1 Unidade 
Painel de LED 2x2m P3 alta resolução, 
painel interno controladora huidu, com 
entrada HDMI para conteúdo de mídia. 

R$ 62.613,33 R$ 62.613,33 

9 1 Unidade 
Serviços de instalação de suporte 
metálico, instalação e suporte do painel 
eletrônico por 12 (doze) meses. 

R$ 21.280,00 R$ 21.280,00 

 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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5.1. O objeto do presente edital deverá ser entregue nos locais informados pela Câmara; 
 
5.2. O pagamento será efetuado mensalmente em até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao 
fornecimento, e instalação do objeto deste contrato, em moeda corrente nacional, salvo se este dia 
coincidir com sábado, domingo ou feriado, hipótese em que o pagamento será ultimado para o primeiro dia 
útil que se seguir. 
 
5.2.1. Poderá o contratante solicitar prorrogação no prazo de pagamento. 
 
5.3. O prazo de vigência para a aquisição será até 31 de dezembro de 2021. Podendo ser aditado, sempre 
respeitando os limite e condições impostas pela Lei 8666/93 e demais legislações pertinentes. 
 
6. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 
 
6.1. O valor global para o fornecimento de itens do objeto, foi estipulado em: 
 
6.1.1. De acordo com pesquisa geral de mercado, levando em consideração os valores praticados por 
fornecedores pesquisados chegou-se ao valor médio de R$ 168.636,67 (cento e sessenta e oito mil, 
seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos). 
 
7. DO LOCAL DA INSTALAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO 
 
7.1. Será indicado pela contratante. 
 
7.2. A entrega e a implantação completa do sistema, com customização e treinamento deverá ser 
ministrada/implantada na Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 
170, Centro, Pedro Afonso/TO, em duas etapas: Primeira etapa: Compreende esta etapa a implantação 
completa do sistema na qual a empresa vencedora terá prazo máximo de até 20 dias contados a partir da 
celebração do contrato. Segunda etapa: A empresa vencedora deste certame ficará responsável em dar o 
treinamento entre os meses de junho a agosto de 2021, mediante a solicitação do setor responsável da 
Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO. 
 
7.3. A contratada deverá apresentar, detalhadamente, todos os procedimentos e informações necessárias 
ao acionamento do seu serviço de suporte para solução de problemas. 
 
8. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
 
8.1.  Na proposta técnica a Proponente deverá apresentar declaração que se compromete a realizar toda 
a instalação de acordo com as características deste termo. Na proposta técnica a Proponente deverá 
apresentar declaração expressa que utilizará equipamentos e componentes com certificação de qualidade 
e aprovado pelos órgãos competentes, sendo-lhe imputada total responsabilidade civil, administrativa e 
criminal em caso de uso de produtos e bens não atendendo à normatização existente.  
 
8.2. A Contratada deverá apresentar declaração expressa que as informações geradas e armazenadas 
pelo sistema serão tratadas com total sigilo, mediante criptografia com chave mínima de 128 bits, não 
havendo disponibilização a outrem, sob qualquer aspecto ou forma, sob pena de responsabilidade 
criminal, civil e administrativa. 
 
8.3. A Proponente deverá apresentar no ato da instalação dos equipamentos/programas 01 (uma) Licença 
de uso do software por tempo indeterminado, e 09 (nove) Licenças por Mobile. 
 
8.8. Todos os módulos que compõem o Painel Eletrônico deverão ser wireless, ou seja, não precisam de 
fios para se conectar ao servidor. Todos os módulos se comunicam com o servidor de forma segura, com 
alcance de até 1600 metros de distância em locais abertos e 100 metros com obstáculos. 
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9. DO PAGAMENTO 
 
9.1.  O pagamento pelos produtos adquiridos será efetuado pela Câmara, em moeda corrente, por meio de 
ordem bancária. Será efetuado até 05 dias após a protocolização da Nota Fiscal devida, atestada pela 
secretaria solicitante. Deverá ser anexada a Nota Fiscal, uma relação contendo a quantidade dos itens 
entregues e a numeração da Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias após o termo de aceite do 
fornecimento do objeto deste edital, mediante apresentação do correspondente documento de cobrança, 
desde que o mesmo esteja correto e o fornecimento do objeto for concluído, o que deverá ser 
devidamente atestado pelo setor competente; 
 
9.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e 
comprovada a manutenção das exigências da habilitação, o pagamento será efetuado, conforme contrato, 
depositados diretamente em conta corrente da vencedora, contado da data do atesto de conformidade da 
nota fiscal. 
 
9.2.1. O pagamento será efetuado após a verificação da Regularidade Fiscal da Contratada, por meio de 
consulta on-line ao sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo; 
 
9.2.2. Em caso de irregularidade junto ao aos recolhimentos fiscais, previdenciários e fundiários dos seus 
respectivos empregados, a Câmara notificará a Contratada para que sejam sanadas as pendências no 
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período. Findo este prazo, sem que haja a regularização 
por parte da Contratada ou apresentação de defesa aceita pela Câmara, fatos estes que, isoladamente ou 
em conjunto, caracterizarão descumprimento de Cláusula Contratual, estará o Contrato passível de 
rescisão e a Contratada sujeita às sanções administrativas e judiciais previstas neste Edital; 
 
9.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de 
qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou inadimplemento 
contratual, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais; 
 
9.2.4. Indicar número da agência e conta bancária através da qual deverá ser processado o pagamento. 
Observações: Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas inerentes ao contrato, como: 
encargos, impostos, etc, necessários à aquisição do objeto. O preço ofertado será sempre o preço final, 
nele devendo estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo 
da futura contratada. Pequenas falhas ou defeitos na apresentação das propostas, não comprometendo a 
legalidade do certame, serão resolvidas pelo Pregoeiro.  
 
9.2.5. Eventuais acertos de acréscimos ou supressões serão efetuados no faturamento do mês 
subsequente; 
 
9.3. A fatura não aceita pela Câmara será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição; 
 
9.4. A devolução da fatura não aprovada pela Câmara, não servirá de motivo para que a CONTRATADA 
suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados; 
 
9.5. A Câmara poderá sustar o pagamento e aplicar multa sobre qualquer fatura apresentada pela 
Contratada, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
 

a) fornecimento de itens do objeto defeituosos, ou com mau funcionamento, faltando partes, 
coberturas, acabamentos e afins. 

 
        b) descumprimento de obrigação relacionada com o objeto licitado; 
 
        c) débito da Contratada com a Câmara, proveniente da execução do contrato com a Câmara. 
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d) não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 
CONTRATADA atenda a Cláusula infringida; 

 
e) obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente possam prejudicar a CÂMARA e, 

 
f) paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. 

 
9.6. Respeitadas as condições previstas neste Edital, em caso de atraso de pagamento motivado pela 
Câmara, o valor a ser pago será atualizado financeiramente, desde a data prevista até o efetivo 
pagamento, tendo como base a Taxa Referencial pro rata tempore, mediante aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
AF = [(1 + TR/100) N/30 - 1] x VP, onde: 
TR = Percentual atribuído à Taxa Referencial - TR; 
AF = Atualização Financeira; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
 
10. DAS PENALIDADES 
 
10.1 O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das normas   editalícias contratuais e das 
diretrizes (termo de referência e normas de acompanhamento contratual) implicará na aplicação de 
penalidade, consistente em multa, rescisão contratual e as previstos no art. 87 da Lei federal n° 
8.666/1993, 
 
10.2 Será entre 5% (cinco por cento) e 30% (trinta por cento) do valor mensal do contrato o percentual da 
multa a ser aplicada na hipótese do item anterior, salvo se outra estiver prevista. 
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ANEXO II 
 
 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021 
 

 
À CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO/TO. 
 
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 005/2021. 

 
OBJETO: Contratação de empresa idônea especializada para fornecimento e implantação de sistema 
completo de painel eletrônico para a Câmara Municipal de Pedro Afonso. 
 
 

ITEM PRODUTO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

01 inserir todos os itens de interesse, 
conforme termo de referência anexo I. 

UNID.    

 
Dados da empresa: 
 

Razão Social: Cnpj: 

Endereço: Insc. Estadual: 

Cidade: Cep: 

Email: Fone: 

 
Dados do responsável para assinatura do contrato: 
 

Nome: RG nº: 

Cargo/Função ocupada: CPF nº: 

Fone: Banco: 

Agência nº:  Conta nº: 

 
 
Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado da data da 
entrega de seu respectivo envelope. 
 
 
 

Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 170, CENTRO, PEDRO AFONSO/TO 

 

Processo n° 017/2021 
 
Folha n°________  
 
Visto: __________ 

21 

 
 
 

ANEXO III 
 
 
 
 
 

PROCURACAO (modelo) 
 
 

 
 
OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em seu nome 
(nome, endereço/razão social, etc.)}. 
 
 
OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado). 
 
 
OBJETO: Representar a Outorgante no PREGÃO n° 005/2021 – Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO. 
 
 
PODERES: Para apresentar em sessão pública os documentos relativos a CREDENCIAL, PROPOSTA 
COMERCIAL, HABILITAÇÃO, formular e desistir de lances, participar de sessões públicas de 
credenciamento, abertura e disputa de preço, documentos de habilitação, assinar as respectivas atas, 
registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar 
todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
 
 

_____________, _______de __________de 2021. 
 
 
 

______________________ 
NOME/CARGO 

 
 
 

OBS: (esse documento só terá validade se apresentado com reconhecimento da assinatura em 
cartório) 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Nome da empresa) ___________________________________CNPJ Nº_____________________ 

sediada ___________________ (endereço completo), declara, para fins do disposto no inc. VII, do art. 4º 

da lei 10.520/2002, De 17 julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação do Pregão 

Presencial nº 005/2021. 

 

 

 

 

_________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e identificação do declarante 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO; DECLARAÇÃO DE 
EMPREGADOS MENORES; DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 
DO CONTRATO; DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DECLARAÇÃO DE 
IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ORGÃO PÚBLICO.  
 

 
( M O D E L O ) 

 
 
Ref.: PREGÃO n° 001/2021. 
 
(licitante)______, inscrito no CNPJ n° _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ª) 
_______, portador da Carteira de Identidade n° ________e do CPF n° _______, DECLARA que: 
 
 

a) Recebeu da Comissão de Pregão da Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO, toda a 
documentação relativa à PREGÃO n° 001/2021, composta do Edital e seus elementos 
constitutivos, e que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades 
para a boa execução do serviço, nada impede que o mesmo seja feito; 
 

b) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei n° 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 (   ); 

 
c) Que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente 

do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei n° 8.666/93; 
 

d) Para fins do disposto no §2º do art. 32 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela Lei 
n° 9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos à sua 
habilitação no presente procedimento licitatório, obrigando-se a declarar, sob as penalidades 
legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação;  

 
e) Para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de 
licitar com Órgão Público. 

 
 
E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 

 
 
 
 

____________________________ 
Local e data 

 
_________________________________ 

(representante legal 
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ANEXO VI  

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº ..../2021.  

QUE ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E CONDIÇÕES SEGUINTES, DE UM 

LADO COMO CONTRATANTE, A CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO 

AFONSO/TO, E DE OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ......  

CONTRATANTE: A Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO, instituição de direito público, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.240.846/0001-50, com sede na Rua Barão do Rio 

Branco, nº 160, centro, Pedro Afonso, Estado do Tocantins, neste ato representada pelo (a) (qualificação).  

CONTRATADO: .................... pessoa jurídica de direito privado, com sede............., Centro, inscrito no 

CNPJ/MF nº......., por seu Representante Legal, O Sr. (a)... têm justos e certos o presente Contrato, 

mediante as Cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 
 

1.1 O presente contrato decorre da Adjudicação na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com 
aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tudo constante do processo nº ......, Pregão 
Presencial nº ..../2021, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de 
transcrição. 

  
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

 
2.1 O objeto do presente é a contratação de empresa idônea especializada para fornecimento e 
implantação de sistema completo de painel eletrônico para a Câmara Municipal de Pedro Afonso, 
conforme especificações constantes no edital convocatório.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 

3.1 O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços em perfeita harmonia e concordância com as 
normas adotadas pelo CONTRATANTE, com especial observância dos termos do instrumento da Licitação 
deste contrato.  
 
3.2 Nos preços estabelecidos estão incluídas todas e quaisquer despesas com o objeto deste instrumento, 
tais como: encargos sociais, salários de seus funcionários, atendimento às normas de segurança no 
trabalho, impostos, multas, taxas, fretes e qualquer outro encargo que incida ou venha a incidir sobre o 
produto.  
 
3.3 O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
 
3.4 Este contrato está vinculado às cláusulas do Termo de referência descrito no anexo I do edital 
convocatório 
 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS E PRORROGAÇÃO 
 

4.1 O prazo de vigência contratual terá sua vigência até 31 de dezembro de 2021, contados a partir da 
data de sua assinatura.  
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4.2 O CONTRATADO deverá fornecer os produtos, dentro da vigência contratual e cumprimento do 
estabelecido no Termo de Referência – ANEXO I deste edital.  
 
4.3 Ao CONTRATADO será facultado pedir prorrogação de prazos somente quando ocorrer interrupção do 
serviço, determinados pelo seguinte ato ou fator:  
 

a) Ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir, ou paralisar tais entregas no interesse 
da Administração.  

 
4.4 Nos caso acima mencionado, o requerimento da prorrogação deverá ser protocolado em prazo não 
superior a 02 (dois) dias da data do evento alegado como causa do atraso.  
 
4.5 As prorrogações da vigência do contrato autorizadas serão concedidas independentemente de 
alteração contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo.  
 

CLÁUSULA QUINTA - VALOR E PAGAMENTO 
 

5.1 Pelos produtos efetivamente entregues, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os preços já 
com os descontos de acordo sua proposta, parte integrante deste contrato.  
 
5.2. O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias, contados do aceite da nota fiscal, contendo o 
detalhamento do objeto entregue, através de boleto ou depósito bancário, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicados pela contratada.  
 
5.3. A nota fiscal que apresente incorreções será devolvida para a contratada para as devidas correções. 
Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da 
nota fiscal corrigida à contratante.  
 
5.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de 
acordo com as especificações deste instrumento.  
 
5.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de manutenção das condições de 
habilitação quanto à regularidade fiscal da contratada.  
 
5.6. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente à fatura, a 
declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada 
por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.  
 
5.7. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será 
descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO E RECURSOS 
 

6.1 As despesas com a presente contratação correrão à conta da: Câmara Municipal de Pedro Afonso - 
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2.001, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00, Fonte de Recurso: 0010, 
conforme item 20 do edital.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 

7.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá sujeitar o CONTRATADO as 
penalidades seguintes:  
 

a) Advertência;  
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b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 
obrigação;  
 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não cumprida, no caso 
de inexecução parcial da obrigação; 
 

d) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto 
deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 
descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;  
 

e) Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Pedro Afonso, pelo 
prazo que for fixado pela Administração, em função da natureza e da gravidade da falta cometida;  
 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerando, 
para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.  

 
7.2 As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido pela CONTRATANTE ou, não 
sendo possível, deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, sob pena de 
inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial.  
 
7.3 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.  
7.4 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de 
processo administrativo.  
 
7.5 O CONTRATADO será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 5 (cinco) 
dias para, se o desejar, recorrer ao Ordenador da Despesa.  
 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DO CONTRATO 
 

8.1 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas 
sempre atendida a conveniência administrativa no interesse do Serviço Público.  
 
8.2 Os motivos para rescisão do contrato são os enumerados no art. 78 da Lei 8666/93.  
 
8.2.1 Também caberá a rescisão contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos, sem prévia 
autorização do CONTRATANTE.  
 
8.3 Em qualquer hipótese de rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor dos produtos já efetuados. 
  

CLÁUSULA NONA – TRIBUTOS 
 

9.1 É de inteira responsabilidade do CONTRATADO os ônus tributários e encargos sociais resultantes 
deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e Previdência Social.  
 
9.2 Em caso algum, o CONTRATANTE pagará indenização ao CONTRATADO por encargos resultantes 
da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus 
empregados.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 
 

10.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da cidade 
de Pedro Afonso, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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11.1 Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 8.666, de 
21 d junho de 1.993, e alterações posteriores, e ainda, na Lei n° 8.078, de 11 e setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor).  
 
11.2 Fica expressamente vedada a vinculação deste Contrato em operação de qualquer natureza que o 
CONTRATADO tenha ou venha a assumir.  
 

Pedro Afonso, Estado do Tocantins, ... de ..... de 2021. 
 

Signatários e Testemunhas 
 


