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CONVITE nº. 001/2020 

PROCESSO nº. 005/2020 

 
AVISO 

 
A Câmara Municipal de Belmiro Braga, com sede na rua Nicola Falci, n°. 

06, Centro, na cidade de Belmiro Braga/MG faz saber, a quem interessar possa, 
que receberá às 09:30 horas do dia 06 de novembro de 2020, em sua sede, os 
documentos relativos à habilitação e proposta objetivando  a contratação de 
sociedade empresária para fornecimento de móveis e cadeiras para novo plenário 
da Câmara Municial, de acordo com as especificações constantes do Anexo I que 
acompanha o edital, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações 
posteriores, Lei Complementar nº 123 de 2006 e pelas demais condições fixadas 
no Edital, as quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições. 
 

 Além dos convidados, poderão participar da licitação os interessados que 
atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, devidamente cadastrados, que 
manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação dos envelopes, na forma do disposto no parágrafo 3o do art. 22 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
 Tendo em vista o disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 
123/06, somente poderão participar do presente certame as microempresas e 
empresas de pequeno porte que assim fizerem sua comprovação. 
 
  O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados, devidamente 
cadastrados, na sede da Câmara Municipal, em meio magnético, mediante 
entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 09:30 às 16:00 
horas.  Quaisquer dúvidas contactar pelo telefone (32) 3284-1203. 
 
 
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO QUADRO DE AVISO DA CÂMARA 
MUNCIPAL 
 

 

Belmiro Braga/MG, 20 de outubro de 2020. 
 
 
 

MARIÂNGELA OLIVEIRA CARDOSO 
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CONVITE nº. 001/2020 

PROCESSO nº. 005/2020 

 
 A Câmara Municipal de Belmiro Braga informa, com sede na rua com sede 
na rua Nicola Falci, n°. 06, Centro, na cidade de Belmiro Braga/MG, informa que 
dará início no dia e hora divulgados no Aviso deste Edital, na sala de licitações da 
Câmara Municipal, situada na rua Nicola Falci, n°. 06, Centro, na cidade de 
Belmiro Braga/MG, ao procedimento licitatório CONVITE nº. 001/2020, tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 2006 e pelas demais 
condições fixadas neste Edital, às quais os interessados devem submeter-se sem 
quaisquer restrições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
1.1. É objeto desta licitação a contratação de sociedade empresária para 
fornecimento de móveis e cadeiras para o novo plenário da Câmara Municipal, de 
acordo com as especificações constantes do Anexo I que acompanha o edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS "A" e "B" E DO CREDENCIAMENTO  

 

2.1. No dia e hora marcados, indicados no preâmbulo do Edital, 
improrrogavelmente, o proponente deverá apresentar ao servidor responsável 
pela presente licitação, no local previsto no preâmbulo deste Edital, por si ou por 
intermédio de representante devidamente credenciado, os invólucros “A” e “B”, 
que conterão, respectivamente, os documentos de Habilitação e a Proposta, de 
acordo com o disposto nos itens anteriores.  

2.2. A entrega dos 02 (dois) invólucros (01 Habilitação e 02 Proposta), deverá ser 
pessoal mediante entrega pelo proponente ao servidor responsável pela presente 
licitação da carta de credenciamento ou documento que comprove ser ele o 
representante legal da proponente, conforme Anexo VI. 

2.2.1. Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas pelos proponentes 
por qualquer tipo de via postal, fax, e-mail ou entregues antes da data e horário 
estabelecidos no item 2.1, exceto remessa de desistência de recurso 
administrativo e credenciamento. 
 
2.3.  DO CREDENCIAMENTO  
 
2.3.1.  O credenciamento far-se-á pelo próprio sócio (dirigente/proprietário) ou por 
meio de instrumento público ou particular de mandato, com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
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em nome do proponente, em ambos os casos se exigirá apresentação de cópia 
do Estatuto ou Contrato Social. 

2.3.2. A ausência de credenciamento não constituirá motivo de inabilitação do 
proponente ou desclassificação de sua proposta, também não o será, se o 
referido documento estiver inserido em quaisquer dos envelopes obrigatórios. 
 
2.3.2.1. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante perante 
o servidor responsável pela condução do presente certame não podendo fazer consignar 
em ata suas observações, rubricar documentos, ofertar lances, bem como praticar os 
demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a exigência do 
credenciamento seja atendida. 

 
2.4– Deverá ser apresentada declaração, sob as penas da lei, de que cumprem 
os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa de 
pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei 
Complementara nº 123/06, conforme Anexo II. 
 
2.5– Deverá ser apresentada declaração subscrita pelo seu representante legal 
de que a empresa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no § 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo II. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA HABILITAÇÃO 

 
3.1 - Para habilitação, deverá a sociedade empresária apresentar, no envelope 
“A” – Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 
(uma) via e em cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer ao 
servidor responsável pela presente licitação os originais correspondentes em 
qualquer época que lhes forem solicitados. 
 
3.1.1 – Os proponentes interessados na autenticação das cópias por servidor da 
unidade que realiza a licitação deverão comparecer e solicitar a autenticação, 
preferencialmente, com no mínimo uma hora antes do início da sessão de 
abertura da licitação. 
 

3.1.2 - Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade 
vencido. 
 
3.1.3 - Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, 
encadernados ou fixos em pasta própria e numerados, não devendo ser 
entregues soltos. 

 
3.1.4 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de 
validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será 
de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de emissão, exceto o 
comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado de Capacidade Técnica. 
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3.1.5 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados 
em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face 
externa e ainda os dizeres: 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA 

CONVITE nº. 001/2020 
ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: 
CNPJ: 

 
Os proponentes deverão apresentar: 
 
3.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 
 
3.2.1 - Ato constitutivo, estatuto 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; 
 
3.2.2 - Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual; 
 
3.2.3 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade (s) empresária (s) 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; 
 
3.2.4 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela 
não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando, conforme 
Anexo VII: 
 
3.2.4.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
3.2.4.2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
3.2.4.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos 
serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos 
últimos 5 (cinco) anos; 
 
3.2.4.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da 
Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
3.2.4.5. E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos 
oferecidos, comprometendo-se a comunicar a Câmara Municipal de Belmiro 
Braga a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, 
ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, 
parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.  
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3.2.5 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que 
proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 
14 anos, conforme Anexo IV. 
 
3.2.6 - Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os 
requisitos de habilitação, bem como tem pleno conhecimento do objeto licitado e 
anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos, conforme Anexo III. 

 
3.3 – Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
3.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ);  
 
3.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
 
3.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
3.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
 
3.3.4.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, 
o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de 
tributos mobiliários quanto a de tributos imobiliários. 
 

3.3.5. Prova de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS; 
 
3.3.6.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - Da 
consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei 5.452, de 1º de 
maio de 1943.  
 
3.3.7– Deverá ser apresentada toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 

3.3.7.1– Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
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3.3.7.2– A não–regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho, ou 

revogar a licitação. 

 
3.4 – Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
3.4.1 - Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa 
jurídica na forma do que prescreve o artigo 3º, da Lei nº. 11.101/05. 

 
3.4.1.2 - Nas comarcas em que a Certidão emitida pelo cartório distribuidor não 
abranger os processos distribuídos no processo judicial eletrônico - PJE, o 
licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão expedida pelo 
cartório distribuidor, quanto a certidão específica para processos judiciais 
eletrônicos. 
 
3.5 – Documentos relativos à qualificação técnica: 
 

a) Atestado técnico emitido por empresa de direito público ou privado, 
comprovando que o licitante forneceu os objetos que estão sendo licitados 
nos termos da previsão contida no art. 30 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁSUSULA QUARTA 
DA PROPOSTA 

 
4.1 - A Proposta de Preços deverá ser digitalizada ou impressa eletronicamente em 
papel,  preferencialmente, com identificação da sociedade empresária, em 01 (uma) via, 
redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e 
assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, 
contendo, na parte externa e frontal, as indicações: 
 
 

  
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA 
CONVITE nº.001/2020 
ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: 
CNPJ: 

 
4.2 - Na Proposta de Preços deverão constar: 
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4.2.1- Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) 
dias corridos, a contar da data da abertura do envelope “B”, conforme Anexo 
VIII; 
 
4.2.2 - Preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, 
conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores 
relativos a cada item (unitário e global) em algarismo e o valor global da proposta 
em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no 
máximo duas casas decimais, considerando as condições deste Edital, conforme 
Anexo IX. 
 
4.3- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou 
em parte, quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, 
presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou 
aquelas que ofertarem alternativas. 
 
4.4- A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

4.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem 
preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DO PROCEDIMENTO 

 
5.1. No dia, local e hora previstos, reunir-se-ão, em ato público, o servidor 
responsável pela condução do presente certame e os proponentes presentes. O 
ato público poderá ser presenciado por qualquer pessoa, porém só terão o direito 
de usar da palavra, rubricar, impugnar documentos, consignar ou desistir de 
recursos, os representantes que estiverem munidos de credencial específica para 
esta licitação. Desta reunião, lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual ficarão 
registradas todas as ocorrências. 

5.2. No dia e hora marcados para entrega dos invólucros “A” e “B”, o servidor 
responsável pela condução do presente certame procederá à abertura do 
envelope que contiver os documentos de habilitação (envelope “A”). 

5.2.1.  Aberto o envelope, os documentos serão rubricados pelo servidor 
responsável pela condução da presente licitação e a seguir, pelos representantes 
de todos os proponentes credenciados e presentes ao ato. 

5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser concedido prazo adicional para 
apresentação de qualquer documento exigido neste Edital e eventualmente não 
inserido nos invólucros “A” e “B”, exceto quando ocorrer a hipótese do § 3º do art. 
48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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5.4. O servidor responsável pela condução da presente licitação examinará os 
documentos e considerará habilitados os proponentes que satisfizerem às 
exigências constantes deste Edital, inabilitando-os sumariamente em caso 
contrário. 

5.5. O servidor responsável pela condução da presente licitação divulgará a 
relação dos proponentes habilitados, devolvendo aos inabilitados, o envelope “B” 
sem abri-lo, caso não haja interesse em interposição de recurso relativo a esta 
fase. 
 
5.5.1.  Caso não seja possível analisar a documentação de habilitação na sessão, 
o servidor responsável pela condução da presente licitação poderá suspender os 
trabalhos, marcando nova data para divulgação do resultado ou realizando a 
publicação do mesmo.  
 
5.6. Concluída a fase de habilitação, o servidor responsável pela condução do 
presente certame marcará nova data (a ser divulgada aos licitantes) para abertura 
do Envelope B – Proposta de Preço. 
 
5.6.1.  O servidor responsável pela condução da presente licitação procederá, 
então, à abertura do Envelope B – Proposta de Preço dos licitantes habilitados. 
 
5.6.2.  Caso não seja possível analisar a proposta na sessão, o servidor 
responsável pela condução da presente licitação poderá suspender os trabalhos, 
marcando nova data para divulgação do resultado ou realizando a publicação do 
mesmo.  

5.7. Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas serão rubricadas por 
todos os representantes dos proponentes credenciados presentes ao ato e pelo 
servidor responsável pela condução da presente licitação. 

5.7.1. Havendo diferença entre o preço unitário e o seu correspondente preço 
global, prevalecerá o cotado em preço unitário cabendo ao servidor responsável 
pela condução da presente licitação proceder à correção no valor global. 
 
5.7.2 -   Os erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma: 
 
a) Em caso de discrepância entre o preço global e o preço unitário pela 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, prevalecerá o preço unitário, 
sendo corrigido o preço total; 
 
b) Em caso de discrepância entre o valor por extenso e as respectivas cifras, 
prevalecerá o valor por extenso. Caso o proponente não aceite a correção dos 
erros a sua proposta será desclassificada. 

5.8. Dentro do prazo a ela concedido, o servidor responsável pela condução da 
presente licitação: 
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5.8.1. Desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às 
exigências do Edital e da legislação pertinente ao objeto, bem como as que 
ofertarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, comparados aos 
praticados no mercado. 

5.8.2. Classificará as propostas, em ordem numérica crescente, a partir da de 
MENOR PREÇO POR ITEM. 

5.8.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate far-se-á, 
obrigatoriamente, por sorteio. 

5.8.4. Lavrará relatório dos trabalhos, apontando os fundamentos das 
desclassificações e da seleção efetuada, concluindo pela classificação ordinal dos 
proponentes. 

5.9. Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras 
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 

5.10. No local, data e hora designados, o servidor responsável pela condução da 
presente licitação divulgará a ordem de classificação. 

5.11. Divulgada a ordem de classificação, o servidor responsável pela condução 
da presente licitação dará vista das propostas, aos representantes dos 
proponentes. 

5.12. Em qualquer fase da licitação, poderá o servidor responsável pela condução 
da presente licitação promover diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, inclusive quanto à justificativa escrita da 
composição dos preços constantes da proposta formulada, desde que tais 
providências não importem em apresentação de novos documentos, que 
deveriam estar inseridos nos invólucros “A” ou “B”. 

5.13. Dos atos praticados pelo o servidor responsável pela condução da presente 
licitação, caberão recursos, na forma prevista na Lei nº 8.666/93. 

5.14. Os recursos e impugnações ao edital deverão ser entregues ao servidor 
responsável pela condução da presente licitação, em duas vias, sendo dado 
recibo em uma delas. 

5.14.1. Não serão aceitos recursos e impugnações ao Edital enviados por 
qualquer tipo de via postal, fax ou e-mail. 

5.15. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou 
decididos os porventura interpostos, o servidor responsável pela condução da 
presente licitação remeterá o processo ao Presidente da Câmara Municipal, para 
homologação e adjudicação do objeto. 

5.16. Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que forem 
inabilitados ou desclassificados e que não forem retirados pelos mesmos, 
permanecerão em poder do servidor responsável pela condução da presente 
licitação pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo após esse prazo expurgados. 
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5.17 – É facultado ao servidor responsável pela condução da presente licitação no 
curso do procedimento sanear falhas, fazer complementação de insuficiências ou 
ainda, realizar correções de caráter formal. 
 
5.18. Em havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, 
obrigatoriamente, por sorteio. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA  

DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA 
 
6.1- O Presidente da Câmara Municipal homologará o resultado da licitação e 
adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame, convocando o adjudicatário a 
assinar o Contrato dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias consecutivos, a 
contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo. 
 

6.2 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se 
recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessão Pública e 
convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 
da Lei Federal 8.666/93.  
 
6.3 - Decorrido o prazo do item 6.1, dentro do prazo de validade da proposta, e 
não comparecendo à Câmara Municipal o proponente convocado para a 
assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às 
seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:  
 
6.3.1 - multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 
 
6.3.2 - impedimento de contratar com a Câmara Municipal por prazo não superior 
a 2 (dois) anos. 
 
6.3.3 - A multa de que trata o item 6.3.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha 
aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO CONTRATO E DO PRAZO 

 
7.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas 
suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do 
direito público. 
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7.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido 
pela Câmara Municipal a todo e qualquer tempo, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as 
disposições legais pertinentes. 

7.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na 
proposta apresentada pelo adjudicatário. 

7.4.  O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020. 

7.5. Os objetos licitados deverão ser entregues à Câmara Municipal na medida em 

que forem sendo necessários dentro do prazo de validade do contrato e mediante 

expedição de ordem de fornecimento. 

7.6. O prazo de entrega após o recebimento da ordem de fornecimento deverá ser de 

no máximo 10(dez) dias úteis. 

 
CLÁUSULA OITVA 
DO PAGAMENTO 

 
8.1 - O pagamento será efetuado, mediante a prestação do serviço executado, 
acompanhado de Nota Fiscal de serviços discriminada de acordo com a Nota de 
Empenho, após conferência pelo setor responsável. 
 
8.1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da 
Nota fiscal pelo setor competente, da Nota Fiscal devidamente atestada. 
 
8.1.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem 
bancária contra qualquer banco indicado na proposta ou cheque em nome da 
contratada, após a aceitação e atesto da nota fiscal. 
 
8.2.  Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá ser impressa em 
duas vias e emitida através do site correspondente à emissão da mesma. 
 
8.2.1. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 
anterior ou estando o objeto em desacordo com as especificações e demais 
exigências do edital, fica a Câmara Municipal autorizada a efetuar o pagamento, 
em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e 
retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, a contratada, das 
penalidades previstas. 
 
8.2.2. A Câmara Municipal de Belmiro Braga poderá descontar do pagamento 
importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pelo vencedor da licitação, 
por força da contratação. 
 
8.2.3. Quando ocorrer a situação prevista no item anterior, não correrá juros ou 
atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas. 
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8.2.4. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso 
de incorreções serão devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data 
de reapresentação da nota fiscal eletrônica/fatura. 
 
8.3. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
8.4.  Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 

 
8.5.  O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo 
da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
8.6. No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados 
bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos 
pagamentos, se assim houver opção da contratada. 
 
8.7. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

 
8.8. A despesa com o objeto em questão correrá à conta da dotação orçamentária: 
1.1.1.1.0..01.00.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.  
 

CLÁUSULA NONA 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
9.1 – Da Câmara Municipal: 
9.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do contrato. 

 
9.1.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, a entrega de objetos em desacordo com as 
especificações e obrigações assumidas pela contratada. 
 
9.1.3 – Acompanhar e conferir a entrega dos objetos, embora a contratada seja a 
única e exclusiva responsável pelo fornecimento nas condições especificadas. 
 
9.1.4 - Comunicar a contratada qualquer irregularidade na prestação dos serviços 
e interromper imediatamente a execução, se for o caso. 
 
9.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela contratada. 
 
9.1.6 - Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências 
editalícias. 
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9.1.7- Efetuar o pagamento a contratada nas condições e preços pactuados, por 
meio de crédito em conta corrente bancária ou mediante cheque em nome da 
contratada, acompanhada da apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, 
devidamente discriminada e acompanhada de duas vias da correspondente 
certificação eletrônica emitida através da chave de acesso, 
www.nfe.fazenda.gov.br. 

 
9.2 - Da Sociedade Empresária Vencedora: 
 
9.2.1.  Arcar com o pagamento de todas as despesas diretas e indiretas, 
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para 
a Câmara Municipal. 
 
9.2.2. Substituir todo e qualquer material fornecido com defeito ou que vier a 
apresentar vício durante o evento.  
 
9.2.3. Responsabilizar-se pelos danos porventura causados diretamente à 
CÂMARA MUNICIPAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, até a 
execução integral do objeto, incluindo o transporte e o frete. 
 
9.2.4. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento dos materiais 
para a execução do objeto. 
 
9.2.5. Executar o objeto no prazo, condições e local indicado. 
 
9.2.6. O material ou serviço que for entregue em desacordo com o especificado 
no contrato ou na proposta da contratada será rejeitado parcial ou totalmente, 
conforme o caso. 
 
9.2.7.  Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DAS PENALIDADES 

 
10.1- Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente 
contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, das quais 
destacam-se: 
 
a) advertência; 
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b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso 
injustificado na execução do mesmo, limitados a 30 (trinta) dias corridos, após o 
qual será caracterizada a inexecução total; 
 
c) multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total 
contratado; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a CÂMARA MUNICIPAL, no prazo de até 02 (dois) anos; 
 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até 
que seja promovida a reabilitação, facultando ao contratado o pedido de 
reconsideração da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vistas ao processo. 
 
10.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
 
10.3. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 
10.1, caberá recurso no prazo de 5(cinco) dias úteis, contados da intimação. 
 
10.3.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 10.1, caberá 
pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 
 
10.4. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, a qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis.  
 
10.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida 
rescisão são os previstos no Art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
10.6. A CÂMARA MUNICIPAL poderá rescindir o contrato, independentemente 
de qualquer procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes 
casos: 
 
a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
 
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
recuperação judicial e extrajudiciais da Contratada; 
 
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas 
neste contrato, sem prévio e expresso aviso a CÂMARA MUNICIPAL; 
 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 
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e) mais de 2 (duas) advertências 
 
10.7 – A CÂMARA MUNICIPAL poderá, ainda, sem caráter de penalidade, 
declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse 
público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

10.8 - A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do 
objeto, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado, 
inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de competência do 
Presidente da Câmara Municipal, nos termos do § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

10.9. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos 
licitantes que derem causa a tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao 
retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado e atitudes 
injustificadas e infundadas de seus representantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
11.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 
documentação e/ ou elaborarem proposta relativa ao presente CONVITE. 
 
11.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 
interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, 
ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
11.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo 
servidor responsável pela condução da presente licitação e representantes 
credenciados dos proponentes. 
 
11.4 - Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com 
antecedência de 10 (dez) minutos do horário previsto. 
 
11.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Edital poderão ser obtidos junto ao servidor responsável pela condução 
da presente licitação pelo telefone: (32) 3284-1203, nos dias úteis no horário das 
09:30 às 16:00 horas. 
 
11.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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11.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer 
recurso ou indenização, poderá a licitação ter: 

 
a) adiada sua abertura; 
 
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da 
licitação. 

 
11.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão 
sanados pelo servidor responsável pela condução da presente licitação obedecida 
a legislação vigente.  
 

11.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem 
incompatíveis com os requisitos e condições fixadas neste Edital. 
 
11.10 - É vedada a participação: 
 

a) de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de 
credores, dissolução; liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial; 
 
b) de interessados 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 CÂMARA MUNICIPAL. 
 
11.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, 
elegem as partes o Foro da cidade de Matias Barbosa/MG, com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
11.12- Faz parte deste Edital: 
 
Anexo I – Especificação e Valor Estimado. 
 
Anexo II - Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de 
Pequeno Porte (EPP). 
 
Anexo III - Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento. 
 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica. 
 
Anexo V– Minuta de Contrato. 
 
Anexo VI – Modelo de carta-credencial para sessão pública. 
 
Anexo VII - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo.  
 
Anexo VIII – Modelo de declaração da validade de proposta. 
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Anexo IX – Modelo da proposta comercial. 
 
Anexo X – Modelo de entrega do convite. 
 
 

 
Belmiro Braga, em 20 de outubro de 2020 

 
 

MARIÂNGELA OLIVEIRA CARDOSO 
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CONVITE nº.001/2020              PROCESSO Nº.005/2020 
 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO E VALOR ESTIMADO 
 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITARIO 

MÉDIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01 01 Mesa em curva mediando L-4.70/P-0.45/A-
),75 com 05 tomadas e calha para fios; 
tampo confeccionado em chapa de 
madeira mdp de 25mm revestida em 
ambas as faces com 
melamínicotexturizado de baixa pressão; 
acabamento nas bordas com perfil de PVC 
180º 25mm com fechamento nos cantos 
com fita de pvc de 2mm; painel 
confeccionado em chapa de aço, pintado e 
perfurado; dutos para passagem de fiação 
em poliestireno injetado de 60mm de 
diâmetro; estrutura com sustentação 
horizontal inferior com tubo oblongo 29x58 
espessura 1,20mm, acabamento com 
ponteiras em poliestireno injetado. Suporte 
deslizantes com regulagem de altura; 
sustentação horizontal superior com tubo 
20x30 espessura 0,90mm. Sustentação 
vertical com duas barras de tubo de aço 
semi-oblongo 25x60 espessura 0,90mm; 
calha com passagem de fiação removível 
em aço 0,60mm fixado ao tampo da mesa 
através de parafusos atarraxante; caixa de 
tomada; gaveteiro fixo com duas gavetas, 
corpo confeccionado em chapa de madeira 
mdp 18mm revestida em ambas as faces 
com melamínicotexturizado baixa pressão; 
gavetas com estrutura em aço carbono 
chapa espessura 0,6mm; frente das 
gavetas em chapa de madeira mdp 18mm, 
revestida em ambas as faces com 
melamínicotexturizado de baixa pressão, 
com bordas em pvc 1mm. As gavetas 
deslizam em corrediças metálicas com 
pintura epóxi-pó com roldanas de 
poliacetal e com fechamento automático 
em todas as gavetas. Carga de 15kg por 

7.257,00 7.257,00 
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gaveta; acabamento das bordas com perfil 
de pvc de 1mm; puxadores tipo concha 
96mm em polipropileno; fechadura frontal 
de aço cromado; travamento simultâneo 
das gavetas. 

02 06 Mesa reta com 2 gavetas 1200x700x740; 
tampo confeccionado em chapa de 
madeira mdp de 25mm revestida em 
ambas as faces com melamínotexturizado 
de baixa pressão; acabamento nas bordas 
com perfil de pvc 180º 25mm com 
fechamento nos cantos com fita de pvc de 
2mm; painel confeccionado em chapa de 
aço, pintado e perfurado; dutos para 
passagem de fiação em poliestireno 
injetado de 60mm de diâmetro; estrutura 
com sustentação horizontal inferior com 
tubo oblongo 29x58 espessura 1,20mm, 
acabamento com ponteiras em poliestireno 
injetado; suportas deslizantes com 
regulagem de altura; sustentação 
horizontal superior com tubo de 20x30 
espessura 0,90mm; sustentação vertical 
com duas barras de tubo de aço semi-
oblongo 25x60 espessura 0,90mm; calha 
com passagem de fiação removível em 
aço 0,60mm, fixado ao tampo da mesa 
através de parafusos atarraxante; caixa de 
tomada; medida 1200x700x740; gaveteiro 
fixo com duas gavetas, corpo 
confeccionado em chapa de madeira mdp 
18mm revestida em ambas as faces com 
melamínicotexturizado baixa pressão; 
gavetas com estrutura em aço carbono 
chapa espessura 0,6mm; frente das 
gavetas em chapa de madeira mdp 18mm, 
revestida em ambas as faces com 
melamínicotexturizado de baixa pressão, 
com bordas em pvc 1mm. As gavetas 
deslizam em corrediças metálicas com 
pintura epóxi-pó com roldanas de 
poliacetal e com fechamento automático 
em todas as gavetas. Carga de 15kg por 
gaveta; acabamento das bordas com perfil 
de pvc de 1mm; puxadores tipo concha 
96mm em polipropileno; fechadura frontal 

1.679,00 10.074,00 
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de aço cromado, travamento simultâneo 
das gavetas. 

03 01 Mesa reta 1000x600x740; tampo 
confeccionado em chapa de madeira mdp 
de 25mm revestida em ambas as faces 
com melamínicotexturizado de baixa 
pressão; acabamento nas bordas com 
perfil de pvc 180º 25mm com fechamento 
nos cantos com fita de pvc de 2mm; painel 
confeccionado em chapa de aço, pintado e 
perfurado; dutos para passagens de fiação 
em poliestireno injetado de 60mm de 
diâmetro; estrutura com sustentação 
horizontal inferior com tubo oblongo 29x58 
espessura 1,20mm, acabamento com 
ponteiras em poliestireno injetado; 
suportes deslizantes com regulagem de 
altura; sustentação horizontal superior com 
tubo 20x30 espessura 0,90mm; 
sustentação vertical com duas barras de 
tubo de aço semi-oblongo 25x60 
espessura 0,90mm; calha com passagem 
de fiação removível em aço 0,,60mm, 
fixado ao tampo da mesa através de 
parafusos atarraxante; caixa de tomada; 
medida 1000x600x740. 

1.456,00 1.456,00 

04 01 Poltronas Presidente giratória extra alta 
com costura rebaixo; Assento e Encosto: 
em compensado multilaminado mínimo de 
12mm, com bordas arredondadas, assento 
com curvatura na parte frontal, ambos 
fixados à estrutura com porcas de garra. 
Espuma: poliuretano injetada 
anatomicamente com espessura mínima 
de 60mm no assento e 50mm no encosto. 
Contra capa do assento e do encosto em 
polipropileno injetado. Os tecidos são 
fixados por grampos. Bordas com 
acabamento em perfil Pvc para proteção 
contra impactos. Revista em courano de 
alta resistência. Base giratória: 
desmontável com aranha de cinco hastes 
apoiadas sobre sapatas em polipropileno 
injetado; coluna central desmontável fixada 
por encaixe cônico, com rolamento axial 
de giro, esferas e arruelas de aço 

773,00 773,00 



 
              CÂMARA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA 

                    ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
                            Rua Nicola Falci, 06 – Tel: 3284-1203 – Fax: 3284-1293 CEP 36126-000 

                        E-mail: secretaria@belmirobraga.cam.mg.gov.br 

 

 

temperado de alta resistência, sistema de 
regulagem de altura com coluna a gás que 
amortece os impactos ao sentar, acionada 
por alavanca. Braços: Apoia braços fixos 
injetados em poliuretano texturizado 
integral. Medida assento: 
0.46x0.44/medida encosto: 0,83 x0.48 

05 04 Poltronas diretor giratória com costura e 
rebaixo. Assento e encosto: em 
compensado multilaminado mínimo de 
12mm, com bordas arredondadas, assento 
com curvatura com porcas de garra, 
revestimento sintético em courino. 
Espuma: poliuretano injetada 
anatomicamente com espessura mínima 
de 60mm no assento e 50 mm no encosto. 
Contra capa do assento e do encosto em 
polipropileno injetado. Os tecidos são 
fixados por grampos. Bordas com 
acabamento em perfil pvc para proteção 
contra impactos; revestida em courano de 
alta resistência. Base giratória: 
desmontável com aranha de cinco hastes 
apoiadas sobre sapatas em polipropileno 
injetado; coluna central desmontável fixada 
por encaixe cônico, com rolamento axial 
de giro, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência, sistema de 
regulagem de altura com coluna a gás que 
amortece os impactos ao sentar, acionada 
por alavanca. Braços: apoia braços fixos 
injetados em poliuretano texturizado 
integral. Medida assento: 0,46 x 
0,44/medida encosto: 0,54 x 0,49 

585,00 2.340,00 

06 07 Cadeira executiva giratória com costura e 
rebaixo. Assento e encosto: em 
compensado multilaminado mínimo de 
12mm, com bordas arredondadas, assento 
com curvatura na parte frontal, ambos 
fixados à estrutura com porcas de garra, 
revestimento sintético em courino. 
Espuma: poliuretano injetada 
anatomicamente com espessura mínima 
de 60 mm no assento e 50 mm no 
encosto. Contra capa do assento e do 
encosto em polipropileno injetado. Os 

456,00 3.192,00 
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tecidos são fixados por grampos. Bordas 
com acabamento em perfil pvc para 
proteção contra impactos. Revestida em 
courano de alta resistência. Base giratória: 
desmontável com aranha de cinco hastes 
apoiadas sobre sapatas em polipropileno 
injetado; coluna central desmontável fixada 
por encaixe cônico, com rolamento axial 
de giro, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência, sistema de 
regulagem de altura com coluna a gás que 
amortece os impactos ao sentar, acionada 
por alavanca. Braços: apoia braços fixos 
injetados em poliuretano texturizado 
integral. Media assento: 0,45x0,39/medida 
encosto: 0,44 x 0,46 

07 60 Cadeira polipropileno sem braço fixa; fixa 
empilhável tem o encosto e assento em 
polipropileno resistente o que confere ao 
modelo conforto e resistência. Possui a 
estrutura confeccionada em tubo de aço 
oblongo 16x30. A estrutura palito de aço é 
protegida com pintura eletrostática contra 
ferrugem na cor preta, resultando num 
produto inovador, durável, prático e 
decorativo. Suporta até 110kg. Medida 
assento: 0,45x 0.40/medida encosto: 0,46 
x 0,25 

136,00 8.160,00 

08 02 Arquivo de aço reforçado com 4 gavetas 
para pasta suspensa, gavetas deslizantes 
através de carrinho telescópico que 
proporciona maior abertura, capacidade de 
peso e segurança, pois possui uma trava 
que evita a queda da gaveta. Material: 
fabricado em chapa de aço nº 22 que 
proporciona maior resistência e 
durabilidade. Media: Alt 1.340x larg. 460 x 
Prof. 700mm. Capacidade: 50 kg por 
gaveta. Pintura: eletrostática à pó (epóxi). 
Apresenta melhor acabamento e 
durabilidade em relação à pintura líquida 
convencional. Medidas: Altura: 1,45 altura; 
Largura: 0,46 largura; Profundidade: 0,70 
profundidade, Chapa 22. 

1.465,00 2.930,00 

09 02 Armário de aço duas portas, possui um 
total de 4 bandejas, sendo 3 destas com 

915,00 1.830,00 
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posição regulável, fechadura com chave, 
tratamento especial da superfície e pés 
com sapatas plásticas protetoras. 
Qualidade, resistência e durabilidade 
garantidas pelo uso de matérias-primas de 
alto padrão, processo produtivos com a 
mais alta tecnologia e um cuidado especial 
em cada etapa. Pintura eletrostática epóxi, 
com tratamento antibacteriano, 
antiferrugem, uniforme e resistente. 
Medidas: Altura: 1,94 m; Largura: 0,90mm; 
Profundidade: 0,40mm. 

10 06 Estante de aço com reforço possui 6 
bandejas reguláveis e super resistentes. 
Também possui pés com sapatas plásticas 
de proteção. Qualidade, resistência e 
durabilidade garantidas pelo uso de 
matérias-primas de alto padrão, processos 
produtivos com a mais alta tecnologia e 
um cuidado especial em cada etapa. 
Pintura eletrostática epóxi, com tratamento 
antiferrugem, antibacteriana, uniforme e 
resistente. Medidas: Altura: 1,98m, 
profundidade: 0,30m, capacidade da 
bandeja: 25kg. 

253,00 1.518,00 

TOTAL: R$ 39.530,00 
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CONVITE nº.001/2020              PROCESSO nº.005/2020 
 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

  
 
 

 
 A empresa ...................................................................................., inscrita no 
CNPJ sob o nº ...................................................., por intermédio de seu 
representante legal Sr.(a) .........................................................................., portador 
do Documento de Identidade nº ....................................., inscrito no CPF sob o nº 
.................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 
legais para qualificação como .......................................................... (incluir a 
condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP)), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 2006 e que não está sujeita a 
quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 
 
 
( )  Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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CONVITE nº.001/2020              PROCESSO nº.005/2020 
 

 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 
 
 
 
 
(Nome da empresa) ............................................................, CNPJ n° 
...................................., sediada na 
................................................................. (endereço), 
................................................. (cidade), .......................................... (Estado), 
declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no presente Edital do Convite n°.001/2020, assim como 
tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes 
do Edital e seus anexos. 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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CONVITE nº.001/2020              PROCESSO nº.005/2020 
 
 
 

ANEXO IV  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
 
…....................................................................................................................., 
inscrito no CNPJ nº ........................................................................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) 
................................................................................................, portador da Carteira 
de Identidade nº ..................................... e do CPF nº ............................................, 
DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, 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 ( ) 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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CONVITE nº.001/2020              PROCESSO nº.005/2020 
 
 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA E A 
............................................................................... 

 
      A CÂMARA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA, neste ato representado 
por seu Presidente, Sr. Sandro Caputo Neder, doravante denominada CÂMARA 
MUNICIPAL, com sede na rua Nicola Falci, n°. 06, Centro, Belmiro Braga/MG e a 
_______________________________________________ estabelecida à rua 
____________________________________ n. º ____, CNPJ nº 
......................................, pelo seu representante infra-assinado Sr. 
........................................., CPF nº ............................................, RG nº 
..............................................,  doravante denominada CONTRATADA, 
considerando o resultado do CONVITE nº.001/2020, conforme consta do 
processo administrativo próprio nº.005/2020, firmam o presente contrato, 
obedecidas as disposições da lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as 
condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 
1.1 – É objeto deste instrumento o fornecimento de móveis e cadeiras para o novo 
plenário da CÂMARA MUNICIPAL, de acordo com as especificações constantes 
do Anexo I que acompanha o edital da licitação e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
2.1 - O presente contrato, tem o valor global de R$_________(___________),  
conforme autos do processo. 
 
2.2 - O pagamento será efetuado, mediante a entrega dos objetos licitados, 
acompanhado de Nota Fiscal de serviços discriminada de acordo com a Nota de 
Empenho, após conferência pelo setor responsável. 
 
2.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da 
Nota fiscal pelo setor competente, da Nota Fiscal devidamente atestada. 
 
2.2.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem 
bancária contra qualquer banco indicado na proposta ou através de cheque em 
nome da CONTRATADA, após a aceitação e atesto da nota fiscal. 
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2.3.  Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá ser impressa em 
duas vias e emitida através do site correspondente à emissão da mesma. 
 
2.3.1. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 
anterior ou estando o objeto em desacordo com as especificações e demais 
exigências do edital, fica a CÂMARA MUNICIPAL autorizada a efetuar o 
pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as 
alterações e retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, à contratada, 
das penalidades previstas. 
 
2.3.2. A CÂMARA MUNICIPAL poderá descontar do pagamento importâncias 
que, a qualquer título, lhes sejam devidas pelo fornecedor, por força da 
contratação. 
 
2.3.3. Quando ocorrer a situação prevista no item anterior, não correrá juros ou 
atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas. 
 
2.3.4. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso 
de incorreções serão devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data 
de reapresentação da nota fiscal eletrônica/fatura. 
 
2.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
2.5.  Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 

 
2.6.  O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo 
da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
2.7. No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados 
bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos 
pagamentos, se assim for a opção da CONTRATADA. 
 
2.8. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

 
2.9. A despesa com o objeto em questão correrá à conta das dotações orçamentárias: 
1.1.1.1.0..01.00.01.031.0001.1.002.4.4.90.52. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
DO CONTRATO E DO PRAZO 

 
3.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas 
suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do 
direito público. 

3.2  - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido 
pela CÂMARA MUNICIPAL a todo e qualquer tempo, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as 
disposições legais pertinentes. 

3.3  - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na 
proposta apresentada pelo adjudicatário. 

3.4.  O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020. 

3.5. Os objetos licitados deverão ser entregues à CÂMARA MUNICIPAL na medida 

em que forem sendo necessários dentro do prazo de validade do contrato e mediante 

expedição de ordem de fornecimento. 

3.6. O prazo de entrega após o recebimento da ordem de fornecimento deverá ser de 

no máximo 10(dez) dias úteis. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
4.1 – Da Câmara Municipal: 
4.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do contrato. 

 
4.1.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, a entrega de objetos em desacordo com as 
especificações e obrigações assumidas pela contratada. 
 
4.1.3 – Acompanhar e conferir a entrega dos objetos, embora a contratada seja a 
única e exclusiva responsável pelo fornecimento nas condições especificadas. 
 
4.1.4 - Comunicar a contratada qualquer irregularidade na prestação dos serviços 
e interromper imediatamente a execução, se for o caso. 
 
4.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela contratada. 
 
4.1.6 - Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências 
editalícias. 
 

4.1.7- Efetuar o pagamento a contratada nas condições e preços pactuados, por 
meio de crédito em conta corrente bancária ou mediante cheque em nome da 
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contratada, acompanhada da apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, 
devidamente discriminada e acompanhada de duas vias da correspondente 
certificação eletrônica emitida através da chave de acesso, 
www.nfe.fazenda.gov.br. 

 
4.2 - Da Sociedade Empresária Vencedora: 
 
4.2.1.  Arcar com o pagamento de todas as despesas diretas e indiretas, 
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para 
a CÂMARA MUNICIPAL. 
 
4.2.2. Substituir todo e qualquer material fornecido com defeito ou que vier a 
apresentar vício durante o evento.  
 
4.2.3. Responsabilizar-se pelos danos porventura causados diretamente à 
CÂMARA MUNICIPAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, até a 
execução integral do objeto, incluindo o transporte e o frete. 
 
4.2.4. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento dos materiais 
para a execução do objeto. 
 
4.2.5. Executar o objeto no prazo, condições e local indicado. 
 
4.2.6. O material ou serviço que for entregue em desacordo com o especificado 
no contrato ou na proposta da contratada será rejeitado parcial ou totalmente, 
conforme o caso. 
 
4.2.7.  Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

CLÁUSULA QUINTA 
DAS PENALIDADES 

 
5.1- Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, 
execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o 
proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das 
quais destacam-se: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso 
injustificado na execução do mesmo, limitados a 30 (trinta) dias corridos, após o 
qual será caracterizada a inexecução total; 
 
c) multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total 
contratado; 
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d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a CÂMARA MUNICIPAL, no prazo de até 02 (dois) anos; 
 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até 
que seja promovida a reabilitação, facultando ao contratado o pedido de 
reconsideração da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vistas ao processo. 
 

5.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
 
5.3. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 
5.1, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 
 
5.3.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 5.1, caberá 
pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 
 
5.4. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima 
dispostas será dirigido à autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 
(dez) dias úteis.  
 
5.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida 
rescisão são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 
5.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 
procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 
 
a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
 
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
recuperação judicial e extrajudiciais da CONTRATADA; 
 
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas 
neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município; 
 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 
 
e) mais de 2 (duas) advertências 
 
5.7 – A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, 
declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse 
público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 
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5.8 - A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do 
objeto, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado, 
inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de competência da 
CÂMARA MUNICIPAL, na pessoa do Presidente, nos termo do § 3º, do art. 87, 
da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA 
DA CESSÃO 

 

6.1 - A CONTRATADA somente poderá ceder, parcialmente, o objeto do contrato, 
mediante prévia e expressa autorização da autoridade gestora da despesa e 
desde que o cessionário preencha os requisitos de habilitação jurídica, financeira, 
técnica e fiscal consignados no ato convocatório do certame. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS COMUNICAÇÕES 

 
7.1 - As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por 
escrito. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DO FORO 

 
8.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as 
partes o Foro da Comarca de Matias Barbosa/MG, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes 
das partes e as testemunhas abaixo em duas vias de igual teor. 
 

Câmara Municipal de Belmiro Braga, ___ de ____________ de 2020. 
 

 
Presidente da Câmara 

 
 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
 
1) __________________________ 
 
2) __________________________ 
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CONVITE nº.001/2020              PROCESSO nº.005/2020 
 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE CARTA-CREDENCIAL PARA SESSÃO PÚBLICA 
 
 

 
 
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº 
........................................., sediada na ............................................., cidade de 
.................................., estado ................., telefone(s) 
............................................................., e-mail para contato 
............................................., neste ato representada pelo (a) Sr(a)  
.................................., portador da cédula de identidade RG ................................., 
residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob o nº 
................................................., detentor de amplos poderes para nomeação de 
representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 
................................................., portador da cédula de identidade RG 
............................., e inscrito no CPF sob o nº .................................,  com o fim 
específico de representar a outorgante perante a Câmara Municipal de Belmiro 
Braga, no Convite de nº.001/2020, podendo assim retirar editais, propor seu 
credenciamento e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou 
prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se 
fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
____________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 
____________________ 
Outorgado 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
 

 
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº 
........................................., sediada na ............................................., cidade de 
.................................., estado ................., telefone(s) 
............................................................., e-mail para contato 
............................................., neste ato representada pelo (a) Sr(a)  
…...................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................  e do CPF 
nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das 
condições impeditivas, especificando: 
 
1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos 

serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer 
dos últimos 5 (cinco) anos; 

 
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos 
oferecidos, comprometendo-se a comunicar a Câmara Municipal de Belmiro 
Braga a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, 
ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, 
parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  

 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
 
 
 
 
À 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA 
Rua Nicola Falci, n°. 06, Centro, Belmiro Braga/MG 
 
Att.: Presidente da Câmara Municipal de Belmiro Braga 
 
 
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº 
........................................., neste ato representada pelo (a) Sr(a)  
.................…...................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................  
e do CPF nº …..........................., declara para os devidos fins, que se obriga a 
manter a sua  proposta comercial relativa ao Convite  nº.001/2020, pelo prazo de 
90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma, para fins de 
julgamento e de contratação. 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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 ANEXO IX 
 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
À 
CÃMARA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA 
Belmiro Braga/MG 
 
Ref.: Convite n°.001/2020 
         Processo n°.005/2020 
 

Objeto: Contratação de sociedade empresária para fornecimetno de móveis e 
cadeiras para o novo plenário da Câmara Municipal, de acordo com as 
especificações constantes do Anexo I que acompanha o edital. 
 
Prezados Senhores, 
 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa. nossa proposta de preços 
unitários e global relativos à execução das obras e serviços, objeto do convite em epígrafe, tendo 
como referência o dia, mês e ano acima consignados. 
 

O valor global proposto para a execução do objeto é de R$ _____________ (valor 
por extenso), estando assim discriminado: 

 

 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITARIO 

MÉDIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01 01 Mesa em curva mediando L-4.70/P-0.45/A-
),75 com 05 tomadas e calha para fios; 
tampo confeccionado em chapa de 
madeira mdp de 25mm revestida em 
ambas as faces com 
melamínicotexturizado de baixa pressão; 
acabamento nas bordas com perfil de PVC 
180º 25mm com fechamento nos cantos 
com fita de pvc de 2mm; painel 
confeccionado em chapa de aço, pintado e 
perfurado; dutos para passagem de fiação 
em poliestireno injetado de 60mm de 
diâmetro; estrutura com sustentação 
horizontal inferior com tubo oblongo 29x58 
espessura 1,20mm, acabamento com 
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ponteiras em poliestireno injetado. Suporte 
deslizantes com regulagem de altura; 
sustentação horizontal superior com tubo 
20x30 espessura 0,90mm. Sustentação 
vertical com duas barras de tubo de aço 
semi-oblongo 25x60 espessura 0,90mm; 
calha com passagem de fiação removível 
em aço 0,60mm fixado ao tampo da mesa 
através de parafusos atarraxante; caixa de 
tomada; gaveteiro fixo com duas gavetas, 
corpo confeccionado em chapa de madeira 
mdp 18mm revestida em ambas as faces 
com melamínicotexturizado baixa pressão; 
gavetas com estrutura em aço carbono 
chapa espessura 0,6mm; frente das 
gavetas em chapa de madeira mdp 18mm, 
revestida em ambas as faces com 
melamínicotexturizado de baixa pressão, 
com bordas em pvc 1mm. As gavetas 
deslizam em corrediças metálicas com 
pintura epóxi-pó com roldanas de 
poliacetal e com fechamento automático 
em todas as gavetas. Carga de 15kg por 
gaveta; acabamento das bordas com perfil 
de pvc de 1mm; puxadores tipo concha 
96mm em polipropileno; fechadura frontal 
de aço cromado; travamento simultâneo 
das gavetas. 

02 06 Mesa reta com 2 gavetas 1200x700x740; 
tampo confeccionado em chapa de 
madeira mdp de 25mm revestida em 
ambas as faces com melamínotexturizado 
de baixa pressão; acabamento nas bordas 
com perfil de pvc 180º 25mm com 
fechamento nos cantos com fita de pvc de 
2mm; painel confeccionado em chapa de 
aço, pintado e perfurado; dutos para 
passagem de fiação em poliestireno 
injetado de 60mm de diâmetro; estrutura 
com sustentação horizontal inferior com 
tubo oblongo 29x58 espessura 1,20mm, 
acabamento com ponteiras em poliestireno 
injetado; suportas deslizantes com 
regulagem de altura; sustentação 
horizontal superior com tubo de 20x30 
espessura 0,90mm; sustentação vertical 
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com duas barras de tubo de aço semi-
oblongo 25x60 espessura 0,90mm; calha 
com passagem de fiação removível em 
aço 0,60mm, fixado ao tampo da mesa 
através de parafusos atarraxante; caixa de 
tomada; medida 1200x700x740; gaveteiro 
fixo com duas gavetas, corpo 
confeccionado em chapa de madeira mdp 
18mm revestida em ambas as faces com 
melamínicotexturizado baixa pressão; 
gavetas com estrutura em aço carbono 
chapa espessura 0,6mm; frente das 
gavetas em chapa de madeira mdp 18mm, 
revestida em ambas as faces com 
melamínicotexturizado de baixa pressão, 
com bordas em pvc 1mm. As gavetas 
deslizam em corrediças metálicas com 
pintura epóxi-pó com roldanas de 
poliacetal e com fechamento automático 
em todas as gavetas. Carga de 15kg por 
gaveta; acabamento das bordas com perfil 
de pvc de 1mm; puxadores tipo concha 
96mm em polipropileno; fechadura frontal 
de aço cromado, travamento simultâneo 
das gavetas. 

03 01 Mesa reta 1000x600x740; tampo 
confeccionado em chapa de madeira mdp 
de 25mm revestida em ambas as faces 
com melamínicotexturizado de baixa 
pressão; acabamento nas bordas com 
perfil de pvc 180º 25mm com fechamento 
nos cantos com fita de pvc de 2mm; painel 
confeccionado em chapa de aço, pintado e 
perfurado; dutos para passagens de fiação 
em poliestireno injetado de 60mm de 
diâmetro; estrutura com sustentação 
horizontal inferior com tubo oblongo 29x58 
espessura 1,20mm, acabamento com 
ponteiras em poliestireno injetado; 
suportes deslizantes com regulagem de 
altura; sustentação horizontal superior com 
tubo 20x30 espessura 0,90mm; 
sustentação vertical com duas barras de 
tubo de aço semi-oblongo 25x60 
espessura 0,90mm; calha com passagem 
de fiação removível em aço 0,60mm, 
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fixado ao tampo da mesa através de 
parafusos atarraxante; caixa de tomada; 
medida 1000x600x740. 

04 01 Poltronas Presidente giratória extra alta 
com costura rebaixo; Assento e Encosto: 
em compensado multilaminado mínimo de 
12mm, com bordas arredondadas, assento 
com curvatura na parte frontal, ambos 
fixados à estrutura com porcas de garra. 
Espuma: poliuretano injetada 
anatomicamente com espessura mínima 
de 60mm no assento e 50mm no encosto. 
Contra capa do assento e do encosto em 
polipropileno injetado. Os tecidos são 
fixados por grampos. Bordas com 
acabamento em perfil Pvc para proteção 
contra impactos. Revista em courano de 
alta resistência. Base giratória: 
desmontável com aranha de cinco hastes 
apoiadas sobre sapatas em polipropileno 
injetado; coluna central desmontável fixada 
por encaixe cônico, com rolamento axial 
de giro, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência, sistema de 
regulagem de altura com coluna a gás que 
amortece os impactos ao sentar, acionada 
por alavanca. Braços: Apoia braços fixos 
injetados em poliuretano texturizado 
integral. Medida assento: 
0.46x0.44/medida encosto: 0,83 x 0,48 

  

05 04 Poltronas diretor giratória com costura e 
rebaixo. Assento e encosto: em 
compensado multilaminado mínimo de 
12mm, com bordas arredondadas, assento 
com curvatura com porcas de garra, 
revestimento sintético em courino. 
Espuma: poliuretano injetada 
anatomicamente com espessura mínima 
de 60mm no assento e 50 mm no encosto. 
Contra capa do assento e do encosto em 
polipropileno injetado. Os tecidos são 
fixados por grampos. Bordas com 
acabamento em perfil pvc para proteção 
contra impactos; revestida em courano de 
alta resistência. Base giratória: 
desmontável com aranha de cinco hastes 

585,00 2.340,00 
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apoiadas sobre sapatas em polipropileno 
injetado; coluna central desmontável fixada 
por encaixe cônico, com rolamento axial 
de giro, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência, sistema de 
regulagem de altura com coluna a gás que 
amortece os impactos ao sentar, acionada 
por alavanca. Braços: apoia braços fixos 
injetados em poliuretano texturizado 
integral. Medida assento: 0,46 x 
0,44/medida encosto: 0,54 x 0,49 

06 07 Cadeira executiva giratória com costura e 
rebaixo. Assento e encosto: em 
compensado multilaminado mínimo de 
12mm, com bordas arredondadas, assento 
com curvatura na parte frontal, ambos 
fixados à estrutura com porcas de garra, 
revestimento sintético em courino. 
Espuma: poliuretano injetada 
anatomicamente com espessura mínima 
de 60 mm no assento e 50 mm no 
encosto. Contra capa do assento e do 
encosto em polipropileno injetado. Os 
tecidos são fixados por grampos. Bordas 
com acabamento em perfil pvc para 
proteção contra impactos. Revestida em 
courano de alta resistência. Base giratória: 
desmontável com aranha de cinco hastes 
apoiadas sobre sapatas em polipropileno 
injetado; coluna central desmontável fixada 
por encaixe cônico, com rolamento axial 
de giro, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência, sistema de 
regulagem de altura com coluna a gás que 
amortece os impactos ao sentar, acionada 
por alavanca. Braços: apoia braços fixos 
injetados em poliuretano texturizado 
integral. Media assento: 0,45x0,39/medida 
encosto: 0,44 x 0,46 

  

07 60 Cadeira polipropileno sem braço fixa; fixa 
empilhável tem o encosto e assento em 
polipropileno resistente o que confere ao 
modelo conforto e resistência. Possui a 
estrutura confeccionada em tubo de aço 
oblongo 16x30. A estrutura palito de aço é 
protegida com pintura eletrostática contra 
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ferrugem na cor preta, resultando num 
produto inovador, durável, prático e 
decorativo. Suporta até 110kg. Medida 
assento: 0,45x 0.40/medida encosto: 0,46 
x 0,25 

08 02 Arquivo de aço reforçado com 4 gavetas 
para pasta suspensa, gavetas deslizantes 
através de carrinho telescópico que 
proporciona maior abertura, capacidade de 
peso e segurança, pois possui uma trava 
que evita a queda da gaveta. Material: 
fabricado em chapa de aço nº 22 que 
proporciona maior resistência e 
durabilidade. Media: Alt 1.340x larg. 460 x 
Prof. 700mm. Capacidade: 50 kg por 
gaveta. Pintura: eletrostática à pó (epóxi). 
Apresenta melhor acabamento e 
durabilidade em relação à pintura líquida 
convencional. Medidas: Altura: 1,45 altura; 
Largura: 0,46 largura; Profundidade: 0,70 
profundidade, Chapa 22. 

  

09 02 Armário de aço duas portas, possui um 
total de 4 bandejas, sendo 3 destas com 
posição regulável, fechadura com chave, 
tratamento especial da superfície e pés 
com sapatas plásticas protetoras. 
Qualidade, resistência e durabilidade 
garantidas pelo uso de matérias-primas de 
alto padrão, processo produtivos com a 
mais alta tecnologia e um cuidado especial 
em cada etapa. Pintura eletrostática epóxi, 
com tratamento antibacteriano, 
antiferrugem, uniforme e resistente. 
Medidas: Altura: 1,94 m; Largura: 0,90mm; 
Profundidade: 0,40mm. 

  

10 06 Estante de aço com reforço possui 6 
bandejas reguláveis e super resistentes. 
Também possui pés com sapatas plásticas 
de proteção. Qualidade, resistência e 
durabilidade garantidas pelo uso de 
matérias-primas de alto padrão, processos 
produtivos com a mais alta tecnologia e 
um cuidado especial em cada etapa. 
Pintura eletrostática epóxi, com tratamento 
antiferrugem, antibacteriana, uniforme e 
resistente. Medidas: Altura: 1,98m, 
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profundidade: 0,30m, capacidade da 
bandeja: 25kg. 

 
 

O prazo de validade do contrato será até 31 de dezembro de 2020 a contar da 
assinatura do contrato, sendo os fornecimentos efetuados de forma parcelada mediante a 
expedição de ORDEM DE FORNECIMENTO. 
 

O prazo de validade de validade da proposta de preços é de 90 (sessenta) dias 
corridos a partir da data de abertura das propostas pelo servidor responsável pelo 
acompanhamento do certame. 
 

Nome do município, em ___/___/2020 
 

Assinatura do representante legal da proponente 
Nome completo: ________________________ 

 
 
Número da Carteira de Identidade Órgão Emissor 
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ANEXO X 
 
 

MODELO DE ENTREGA DO CONVITE 
 
 

À 
Nome da Empresa convidada 
Endereço 
Cidade/Estado 
 
 
Assunto: Contratação de sociedade empresária para fornecimetno de móveis e 
cadeiras para o novo plenário da Câmara Municipal, de acordo com as 
especificações constantes do Anexo I que acompanha o edital. 
 
 
 
 Declaramos que recebemos da Câmara Municipal de Belmiro Braga, cópia 
do edital do convite nº.001/2020 para contratação do fornecimento acima 
espeficificado, contendo o edital todas as informações necessárias para 
participação no certame. 
 
 Belmiro Braga, em ___ de outubro de 2020 
 
 

Nome da Empresa 
Nome do represente legal da empresa 

CPNJ nº. 
 


