
 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 
 

EDITAL 
 

Processo nº 24/2017 
Edital nº 16/2017 
Pregão Presencial nº 16/2017 
Autorização para abertura nº 16/2017 
Lei Regulamentadora: Lei Federal nº 10.520/2002, Ato da Mesa nº 04/2014, com 
aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666/93 e suas modificações posteriores e LC 
123/06 com modificações posteriores. 
Data da Realização: 06/09/2017 a partir das 9h00. 
Local: Câmara Municipal de Marília – Rua Bandeirante n.º 25, Centro, Marília/SP. 
Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos, computadores, softwares, filmadoras e 
máquina fotográfica para a Câmara Municipal de Marília. 
 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marília, representada pelo Presidente Wilson 
Alves Damasceno, usando a competência delegada no Ato da Mesa nº 4/2014, torna 
público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Processo nº 24/2017, 
objetivando a aquisição de equipamentos eletrônicos, computadores, softwares, 
filmadoras e máquina fotográfica para a Câmara Municipal de Marília. A Licitação será 
regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Ato da Mesa 04/2014, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, LC 123/2006 com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie.  A sessão será conduzida pela Pregoeira 
Ilka de Nadae Landi e Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em 
epígrafe. Na ausência do pregoeiro designado a sessão deverá ser conduzida pelo 
Pregoeiro Adolfo Moraes Carvalho. 
 
I - DO OBJETO E DEMAIS ESCLARECIMENTOS:  
 

a) O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição de equipamentos 
eletrônicos, computadores, impressoras, softwares, filmadoras e máquina 
fotográfica para a Câmara Municipal de Marília, conforme especificações no 
Termo de Referência, que é o Anexo I deste Edital. 

 
b) Os itens são compostos por 13 lotes:  

1) 11 computadores completos (com monitor, teclado, mouse e Microsoft 
Office); 

2) 1 computador para edição de imagens; 
3) 3 licenças do Adobe Creative Cloud; 1 licença do Windows 10 64 bits; 2 

licenças Sound Forge Pro 11; 11 Licenças Microsoft Office 2016; 
4) um nobreak 3kVA; 
5) 1 impressora para impressão em CD e DVD; 
6) 1 impressora multifuncional a laser; 
7) 1 máquina fotográfica com lente e acessórios; 
8) 1 câmera Digital Profissional, com lente e respectivo carregador de bateria 
9) 1 câmera filmadora; 
10)  2 Roteador Gerenciável 12 portas; 
11) 1 Servidor de Virtualização para os Sistemas; 
12) 1 Storage NAS (Equipamento para Backup); 
13) 10 Roteadores Access Point 802.11AC Long Range. 
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Todos os itens devem estar de acordo com o especificado no Anexo I, 
sendo que os licitantes participarão apenas dos lotes que são de sua área 
de atuação no mercado, ou seja, não é obrigatória a participação em todos 
os lotes. 

 
c) A Câmara Municipal de Marília reserva-se o direito de não aceitar proponentes 

que foram apenados e que constam no endereço eletrônico 
www.sancoes.sp.gov.br, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 
de julho de 2002. 
 

II - DA PARTICIPAÇÃO  
  

Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital.  
  
III - DO CREDENCIAMENTO 
 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 

a) Tratando-se de representante legal da empresa apresentação do ATO 
CONSTITUTIVO DA EMPRESA, constando o nome da empresa, CNPJ e o nome do 
representante legal (proprietário ou sócio), bem como apresentação do RG. 
 
b) Tratando-se de procurador, PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, 
da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhada do correspondente documento que comprove os poderes do 
mandante para a outorga, bem como apresentação do RG. (Anexo III). 
 
c) Tratando-se de microempresa que queira exercer o direito de preferência de que 
trata a Lei Complementar Federal nº 123/06, em seus artigos 44 e 45, a qualidade de 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa através de 
DECLARAÇÃO (Anexo IV). 
 
d) Declaração de PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(Anexo V) 
 
 
IV - PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  

 
 

Envelope nº 1 - Proposta 
Pregão nº 16/2017 

Edital nº 16/2017 
 

 
Envelope nº 2 - Habilitação 
Pregão nº 16/2017 
Edital nº 16/2017 

 
A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, e ser 

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-
se a procuração. 
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Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe 
de Apoio.  

 
Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, havendo 

restrição quanto à regularidade fiscal, será concedido o prazo de 5 dias úteis para sua 
regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita 
pelo Pregoeiro, nos termos da legislação vigente (LC 123/2006), parágrafo 1º do artigo 
43. 

 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  
b) número do Edital e do Pregão;  
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca do produto 
cotado. Todos os equipamentos deverão estar em conformidade com as 
especificações do Anexo I deste Edital;  
d) preço por item, unitário e global, irreajustáveis. Nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 
com o fornecimento do objeto da presente licitação;  
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  
f) prazo de entrega dos produtos de, no máximo, 20 dias corridos a partir da data de 
solicitação. 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes 
documentos:  

 
a) Estatuto ou Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial; 
b) Prova de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda; 
c) Certidão de regularidade de débito para com o FGTS; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT; 
e) Certidão de regularidade de perante a Fazenda Nacional, abrangendo 

inclusive os débitos previdenciários; ou se for caso, a CND de INSS. 
f) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 
g) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal; 
h) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 

dezoito anos submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não 
possui em seu quadro, menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de quatorze anos; (Anexo V) 

i) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 
da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração. (Anexo VII) 

 
Obs. As certidões poderão ser positivas com efeito de negativo. 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo DESCLASSIFICADAS AS 
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PROPOSTAS CUJO OBJETO NÃO ATENDA ÀS ESPECIFICAÇÕES, prazos e 
condições fixados neste Edital e que apresentem preço baseado exclusivamente em 
proposta das demais licitantes.  

 
As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos seguintes critérios:  
 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela;  
 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo 
de 3 (três).  
 

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes.  
 

Para efeito de seleção será considerado o preço previamente obtido através de 
orçamentos que constam do processo. 

 
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, 
de um por cento (1%) do valor total de cada LOTE, aplicável inclusive em relação 
ao primeiro. 

 
Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 

não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se 
para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será 
assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à 
contratação.  

 
O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, 

detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou 
superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que 
apresente preço inferior ao da melhor classificada, nos termos do parágrafo 2º do 
artigo 44 da LC 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, 
respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de 
pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 
estabelecidas. 

 
Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação obtida pelo 

pregoeiro, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não há o que se falar em 
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.  

 
A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 
licitante, que já deverá estar juntada aos autos por ocasião do julgamento, 
considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  
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Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até 
a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

 
a) Substituição e apresentação de documentos ou  
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 
A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos 

do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, 
salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 
A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada, bem como erros de cálculos de propostas. 
 

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

 
Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta 
subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os 
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 

No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 
e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos e a ausência de manifestação imediata importará na decadência do direito de 
recurso (Inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002). 

 
Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente e após, decididos os 
recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO  
 

Os equipamentos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos, ou seja, 
vinte dias, contados a partir da assinatura do contrato, na Rua Bandeirantes, 25, 
Centro, na cidade de Marília. 

 
Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e 
da própria aquisição dos produtos.  

 
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
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O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 2 (dois) 

dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no item IX 
anterior.  

 
Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 

respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), 
emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável 
pelo recebimento.  

 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis;  
 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis;  

 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
 
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação 
da nota fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara Municipal 
de Marília, após a conferência realizada pelo gestor do instrumento contratual. A 
Gerência de Administração e Informática da Câmara também emitirá o respectivo 
Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, devendo ser encaminhada a 
nota fiscal juntamente com dados bancários da conta corrente Pessoa Jurídica ou 
boleto bancário. 

 
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias úteis de 
prazo para pagamento após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
corrigida.  O pagamento será feito em cheque pela Gerência de Tesouraria da Câmara 
Municipal de Marília. 
 
XII - DA CONTRATAÇÃO  
 

A contratação decorrente desta licitação será formalizada, no prazo de até 5 
dias úteis, contados a partir do ato de HOMOLOGAÇÃO, mediante assinatura de 
termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui o Anexo II deste Edital. 

  
Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da Adjudicatária perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
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Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos 
federais dívida ativa da União, abrangendo inclusive os débitos previdenciários) 
e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) estiverem com os prazos de 
validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

 
Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com 
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 
Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 
regular, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes 
classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à 
celebração da contratação.  

 
O contrato objeto desta licitação terá validade até 31 de dezembro de 2017. 

 
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 
A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às seguintes 
sanções: 
 

a) Advertência; 
b) A licitante que infringir as regras deste contrato ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o 
exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no 
endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br 

 
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 

b) A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, 
sem que caiba direito a qualquer indenização. 
 

c) Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

 
d) Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  
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e) Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que 
desejarem.  

 
f) O resultado do presente certame será divulgado na forma da lei. 
 
g) Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada na Rua Bandeirantes, 25, durante 5 (cinco) dias 
após a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.  

 
h) Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão.  

 
i) A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que decidirá no prazo 

de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
 
j) Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  
 
k) Os Anexos I a VIII fazem parte integrante deste Edital. 
 
l) Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
m)  As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos 

provenientes das dotações 0102.010201.01.031.0102.2102 – Elemento 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Subelemento 47 – Aquisição de softwares 
de base; 0102.010201.01.031.0102.1102 – Elemento 4.4.90.52.00 – 
Equipamentos e material permanente – Subelemento 33 – Equipamentos para 
áudio, vídeo e foto; 0102.010201.01.031.0102.1102 – Elemento 4.4.90.52.00 – 
Equipamentos e material permanente –  Subelemento 35 – Equipamentos de 
processamento de dados; 0102.010201.01.031.0102.2102 – Elemento 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente –  Subelemento 30 – 
Máquinas e equipamentos energéticos; 

 
n) Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Marília.  
 
Câmara Municipal de Marília em, 23 de agosto de 2017 

 
 
 
 

Wilson Alves Damasceno  
Presidente 
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ANEXO I 

 
Termo de Referência 

 
 

RELAÇÃO DESCRITIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, 
COMPUTADORES, SOFTWARES, FILMADORAS E MÁQUINA FOTOGRÁFICA 

CONSTANTES DO ITEM I, “b” DO EDITAL  
 
 

A – Computador completo, softwares e suprimentos de informática 
Item Quantidade e Descrição dos Produtos 

1 

 
11 Computadores completos com as seguintes características mínimas: 

Processador: processador com 4 núcleos de processamento e 4 threads, com 
velocidade de 3,2 GHz, até 3,6 GHz, 6 MB de cache, velocidade do barramento 
de, no mínimo, 8 GT/s DMI3, potência de design térmico (TDP) de, no 
mínimo, 65w; 
Chipset: do mesmo fabricante do processador; 
Formato: Mesa, gabinete slim. Deverá ser do tipo “toolless”, que não necessite 
de quaisquer ferramentas para a sua completa desmontagem (com exceção da 
placa mãe e da fonte); 
Placa Mãe: Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, com socket 
compatível ao processador ofertado, sendo aceita solução em OEM, não 
podendo ser de livre comercialização no mercado, sendo que o modelo e 
fabricante deverá estar serigrafado na PCB (Pinted Circuit Board) em processo 
industrial, não sendo permitidas etiquetas, adesivos ou quaisquer alterações na 
mesma; 
Memória: padrão SDRAM DDR4-2133 de 4 GB (1 x 4 GB), Taxas de 
transferência até 2133 MT/1º SGT PM; 
Quantidade de Slots de memória: 4 DIMM;  
Armazenamento: Baias para unidades internas: duas 8,9 cm (3,5 pol.); uma 
6,35 cm (2,5 pol.); Baias para unidades externas: 1 ODD fina; 1 leitor SD 4; 
Unidade interna: SATA 500 GB 7200 rpm, no mínimo; 
Unidade ótica: DVD-Writer SATA fino, contendo todos os softwares 
necessários para utilização de todos os recursos da unidade; 
Vídeo e gráficos: Placa gráfica integrada, resolução gráfica mínima de 1024 x 
768 pixels; 
Portas parte frontal: Devem possuir, no mínimo, 2 USB 3.0; 2 USB 2.0 (1 de 
carregamento rápido); 1 entrada de linha de áudio; 1 saída de linha de áudio; 
Portas parte traseira: Devem possuir, no mínimo, 6 USB 3.0; 2 PS/2 (teclado 
e mouse); 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 entrada de linha de áudio; 1 saída de linha 
de áudio; 1 RJ-45; 
Slots de expansão: 1 PCIe x16; 1 PCIe x4 (x16); 2 PCIe x1; 
Áudio: Tecnologia de gestão de áudio DTS Studio Sound™, áudio HD com 
codec Realtek ALC221, portas traseiras de saída e entrada de linha (3,5 mm), 
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capacidade para múltiplas transmissões, alto-falante interno (padrão); 
Interface de rede: LAN Ligação de rede Gigabit; 
Eficiência energética: Com certificação ENERGY STAR; 
Fonte de alimentação: 200 W, até 92% de eficiência, PFC ativo; 
Cabos: Devem ser fornecidos todos os cabos relacionados aos recursos 
tecnológicos especificados; 
Teclado: USB, padrão ABNT 2, da mesma marca do fabricante; 
Mouse: USB, óptico, com três botões, roda de rolagem, de no mínimo 800dpi, 
mesma marca do fabricante; 
Sistema operacional: Windows 10 Professional 64, acompanhado da 
respectiva licença de uso, no idioma português do Brasil. O equipamento 
deverá acompanhar solução de recuperação, do mesmo fabricante do 
equipamento ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers necessários 
para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da configuração 
original de fábrica do equipamento além de geração de mídias de Recovery; 
Diversos: Garantia de 3 anos. 
Monitor: tamanho da tela (diagonal): 18,5”; relação ente altura e largura: 16: 
9; resolução nativa: 1366 x 768 @ 60Hz; tempo de resposta: 5 ms 
ligado/desligado; Funcionalidades ergonômicas: Inclinação: -5º a +20°; brilho: 
200 cd/m²; resoluções admitidas (em pixels): 1366 x 768; 1024 x 768, 832 x 
62; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; taxa de contraste: - Estático: 600:1; - 
Dinâmico: 5000000:1; ângulo de exibição: Horizontal: 90°; Vertical: 65°; 
recursos:  
- Antirreflexo 
- Seleção de idioma 
- Retroiluminação LED 
- Controles na tela 
- Plug and Play 
- Programável pelo usuário 
Conectividade: 1 VGA, 1 DVI (com suporte a HDCP); alimentação: Tensão de 
entrada: 100 a 240 VCA; consumo de energia: 22 W (máximo), 18 W (típico), 
0,3 W (estado de espera); devem ser fornecidos todos os cabos relacionados aos 
recursos tecnológicos especificados: cabos e fontes de alimentação.  
Diversos: Garantia de 3 anos. 
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01 Computador para edição de imagens com as seguintes configurações mínimas: 
processador de 3,6 GHz expansível até 4,2 GHz, com cache de 8MB; 16GB de RAM, 
DDR4, 2400MHz; disco rígido de 1TB (7200 RPM); placa de vídeo GDDR5 de 4GB, 
velocidade da memória de 7Gbps, 1.290MHz de Clock básico, 128 bits de largura de 
interface de memória; gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); placa de som 
integrada. Portas frontais: 4 portas USB 3,0; 1 entrada de microfone; 1 entrada para 
fone de ouvido; 1 leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC). Portas traseiras: 3 portas 
traseiras USB 3,0; 1 porta traseira USB 3,1; 2 portas USB 2,0; 1 porta USB 3,1 Type-
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C; 1 HDMI; 1 displayport; 1 gigabit ethernet; 1 porta de áudio. Expansão de slots: 
slots de memória: 4 DIMM; expansibilidade de memória 64GB DDR4 2400MHz 
(2x32GB); slots de HD: 4 (3x3,5” HDD + 1x SSD); expansibilidade de HD: 6,2TB 
(3x2TB + 256GB SSD); leitor de cartão de mídia integrado 3 em 1: SD, SDHC, 

SDXC. Periféricos: monitor de LED, 21,5”, VGA, HDMI; teclado USB, padrão 
ABNT 2; mouse USB, óptico, com três botões, roda de rolagem, de no mínimo 
800dpi; Windows 10 Professional 64, acompanhado da respectiva licença de 
uso.  
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- 03 Licenças Adobe Creative Cloud; 
- 02 Licenças Sound Forge Pro 11; 
- 01 Licença Windows 10 64 bits;  
- 11 Licenças Microsoft Office 2016; 
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01 Nobreak: potência mínima de 3kVA do senoidal online; autonomia mínima de 20 
minutos. Características de entrada: tensão monofásica, 127Vca ou 220Vca, com 
seleção automática; proteção contra sobre tensões provocadas por surto; frequência de 
entrada nominal: 60Hz +-5%; alimentação de entrada com plugue padrão NBR14136. 
Características de saída: potência de no mínimo 3kVA; fator de potência 0,8; tensão 
de saída monofásica de 127Vca ou 220Vca, selecionável, com frequência de 60Hz e 
variação máxima da tensão de saída de +-5% para variações de +.15% da tensão de 
entrada; rendimento de no mínimo 90%; forma de onda da tensão de saída senoidal; 
saída protegida contra curto-circuito, não acarretando em nenhum dano ao nobreak; 
distorção harmônica (THD): ≤ 3% com 100% de carga linear; no mínimo 4 tomadas 
padrão NBR14136; DC start; sistema de auto teste (ao ser ligado, o nobreak verifica os 
circuitos internos para garantir o funcionamento ideal); possuir indicadores frontais 
para indicar pelo menos o final de autonomia, subtensão, sobretensão, nobreak ligado 
e porta fusível externo com unidade reserva; botão liga/desliga; acompanhar cabo de 
alimentação. 
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01 Impressora para impressão em CD e DVD: qualidade fotográfica, resolução de 
no mínimo 5760x1440 dpi; do tipo jato de tinta, velocidade de impressão de 38 ppm 
em cores e 37 ppm em preto, impressão do tipo frente e verso, conectividade Wi-Fi e 
USB 2.0 de alta velocidade, sistema operacional compatível com Windows 7, 10, 
Vista, XP, XPx65, Mac OS 10.5.8 ou anterior, impressão sobre CDs/DVDs 
imprimíveis, imprimir a partir de um iPhone/iPod Touch/iPad, email print, compatível 
com os tamanhos de papéis A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, tamanho 
Carta (8 ½ x 11 pol.), Ofício (8 ½ x 14pol), meia carta (5 ½ x 8 ½ polg), 13x20cm, 
20x25cm, 16:9 wide, 100x148 mm, envelopes #10 (4 1/8 x 9 ½ pol.)  
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01 Impressora multifuncional colorida à laser: função de impressão, cópia e 
digitalização; resolução mínima de impressão de 600x600 dpi; porta USB de alta 
velocidade; porta de rede Fast Ethernet; 4 cartuchos de impressão (um de cada cor, 
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sendo preto, ciano, magenta e amarelo); tensão de entrada de 110v. 
 

7  
 
 01 Máquina digital fotográfica:  
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 01 Câmera Digital Profissional 24.1 Mega Pixels Full HD: com lente AF 18-
105mm, com timer (temporizador), com opções de sincronização lenta, auto 
orientação, histograma, modo slide show, com modos de disparo automático, manual e 
programado, com sensor CMOS, com tela convencional de LCD/TFT de 3,2”, que 
permita resolução máxima da imagem de 6,000 x 4,000, com imagens nos formatos  
JPEG, RAW, DCF, DPOF, EXIF 2.3, com recursos e funções de imagem de foto 
sequência, redutor de olhos vermelhos, detector de face, com lente com alcance de 
foco e lente intercambiável, com velocidade de abertura do obturador de 1/8000 seg, 
com ISO 100, 6400, 12800, 25600, com vídeo no formato MOV e resolução máxima 
Full HD, com cartão de memória compatível SD, SDHC, SDXC, com conectividade 
de entrada para microfone externo, mini USB, mini HDMI, Pict Bridge, Suporte para 
Wi-Fi, com alimentação por bateria.  

 
01 Carregador de bateria Bi-volt com 4 pilhas recarregáveis Cycle Energy tamanho 
AA 2100mAh, com ciclo máximo de recargas de 1000 vezes, com tempo de recarga de 
11 a 12 horas, com desligamento automático após completar a recarga ou após 15 
horas, carregador compatível com pilhas AA e AAA.  
163x, para uso profissional. 
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01 Câmera filmadora: imagem do tipo 3x1/3, pixels efetivos de 1920x1080, 
velocidade de obturação 1/32 a 1/2000seg, Wi-Fi. 
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02 Roteador Gerenciável 12 portas 

(1 Câmara e 1 TV Câmara) 

Frequência nominal CPU: 1.2 GHz 
Número de núcleos CPU: 16 
Tamanho da RAM: 2 GB 
Arquitetura: Tile GX 
Portas Ethernet 10/100/1000: 12 
Número de portas USB: 1 
Power Jack: 1 
Monitor de Tensão: Sim 
Monitor de temperatura CPU: Sim 
Sistema operacional: RouterOS v6 (64 bits) 
Nível de licença: 6 
1Ghz CPU freqüência do núcleo 
Current Monitor: Sim 
CPU: TLR4-01680CG-12CE-A3a 
Consumo máximo de energia: 38W 
Tipo de slot USB: Tipo microUSB AB 
Porta Serial: RS232 
Garantia: 12 meses 
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1 Servidor (Servidor de Virtualização para os Sistemas) 
Form Factor: Rack 1U 
Processador: 2x Xeon E5-2640 v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W) 
Memória: 64GB DDR4 (4 módulos de 16GB) - 24 slots 
HD: 2x 600GB SAS SFF 10k rpm 
Fonte: 2x Fontes de 500W Redundantes 
Armazenamento: P440ar 2GB Controller (RAID 0,1, 0+1,5) 
Unidade Óptica: DVDRW 
Baias p/ HDs: 8 Baias p/ HDs SFF Hot-Plug 
Rede: 4 x 10/100/1000 
Video: Matrox G200 video standard 
Slots: 2 Slots PCIe (2 x X16, 1x X8) 
Portas: 1 VGA, 5 USB (2 internas, 2 traseiras e 1 frontal) 
Gerenciamento: iLO 4 
Tipo de Garantia: 3 anos on-site 
Teclado: Incluso 
Mouse: Incluso 
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1 Storage NAS (Equipamento para Backup) 
4 discos SATA Storage 4TB 
CPU: Processador Freescale ARM Cortex-A9 1.2GHz dual-core  
DRAM: 1GB DDR3 RAM  
Memória Flash: 512MB  
Hard Disk Drive: 4 x 3,5 "ou 2,5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s HD ou SSD 
Bandeja de disco rígido: 4 baias hot-swappable  
Porta LAN: 2 portas Gigabit RJ-45 Ethernet 
Indicadores de LED: Status, LAN, USB, HD1-4  
4 x porta USB3.0 (Traseira)  
1 x porta USB2.0 (Frontal)  
Suporte USB e dispositivos de armazenamento eSATA, impressora USB, pen drive, e 
UPS etc.  
Botões: Power, USB One-Touch-Copy, redefinir 
Alarme Buzzer: Sistema de alerta  
Form Factor: 1U, Rack 
Consumo máximo de energia (W): 
HD standby: 25W  
Em operação: 35W  
Fonte de energia: Entrada: 100-240V AC, 50 / 60H, Saída:250W  
Ventilador: 1 ventilador arrefecimento silencioso (12 cm, 12V DC) 
Garantia: 12 meses 
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10 Roteador Access Point 802.11AC Long Range 
 
Tipo de conexão: Sem Fio 
Access Point (Ponto de Acesso) de alta velocidade Wireless,Branco,montagem no 
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teto ou parede,para conexão de redes sem fios Wi-fi. 
Interface de rede: (1) 10/100/1000 Ethernet Port 
Botões: Reset 
Power Method: Passive Power over Ethernet (24V), (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) 
Fonte de Energia: 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter* 
Economia de Energia 
Consumo Máximo de Energia: 6.5W 
Maximum TX Power:2.4 GHz: 5 GHz 
22 dBm 
Antenas: (1) Antena Dual-Band, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi 
Padrões Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 
Segurança Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 
BSSID: Up to Four per Radio 
Certificações: CE, FCC, IC 
Gerenciamento Avançado de Tráfego 
VLAN: 802.1Q 
Advanced QoS: Per-User Rate Limiting 
Guest Traffic Isolation: Supported 
WMM: Voice, Video, Best Effort, and Background 
Acessos Simultâneos: 200+ 
Taxa de Dados Suportados (Mbps) 
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 
802.11ac: 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
Garantia: 12 meses 
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ANEXO II   

 

MINUTA DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 24/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017 

 

Contrato para aquisição de equipamentos eletrônicos, computadores, softwares, impressoras, 
filmadoras e máquina fotográfica, conforme especificados no Anexo I destinados à Câmara 
Municipal de Marília, que entre si fazem como CONTRATANTE, que assim passa a ser 
designada neste contrato a Câmara Municipal de Marília, CNPJ nº 44.478.196/0001-08, neste 
ato representada pelo seu Presidente Wilson Alves Damasceno, brasileiro, RG 7.534.488-9 e 
CPF 033.790.698-09, e como CONTRATADA, que assim passa a ser designada neste ato a 
empresa, CNPJ  nº , localizada na rua, nº centro, cidade, aqui representada pelo(a) senhor(a)  , 
RG nº   e CPF nº . 

  
Consoante as disposições expressas no Pregão Presencial número 16/2017, tudo em 

conformidade com as Leis Federais números 10.520/2002 e 8.666/93 com suas modificações 
posteriores, celebram o presente instrumento de contrato, pactuando para tanto o seguinte:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

A Contratada obriga-se a fornecer à Contratante os itens por ela adjudicados no 
Processo nº 24/2017, Pregão Presencial nº 16/2017, abaixo especificados, na localidade da 
cláusula segunda.  

 

(especificação dos itens, de acordo com o lote adjudicado do Anexo I) 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

Os equipamentos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos, ou seja, vinte dias, 
contados a partir da assinatura do contrato, na Rua Bandeirantes, 25, Centro, na cidade de 
Marília. 

 
Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 
dos produtos. 
 
 Os equipamentos e softwares deverão vir juntamente com a Nota fiscal e com garantia 
de um ano, no mínimo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 2 (dois) dias úteis, 
contados da data da entrega, no local e endereço indicados no item IX anterior.  

 

Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, 
o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 
Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

 

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
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b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, após 

o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado 
pelo servidor responsável.  
 
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO 
 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os seguintes valores:  (...) 
 

a) O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara Municipal, 
devendo ser encaminhada a nota fiscal juntamente com dados bancários da conta 
corrente Pessoa Jurídica ou boleto bancário e será realizado Gerência de Tesouraria da 
Câmara Municipal de Marília. 
 

b) Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 16/2017 e 
contrato nº XX/2017), bem como o boleto para pagamento, ou conta bancária PJ para 
depósito.  

 
c) Nenhum valor será devido pela Contratante, além daquele apresentado para efeito da 

proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a título de despesa com 
transportes ou com estadias, processamento de dados, impostos sobre rendimentos, leis 
sociais, etc. 

 
d) Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado e ainda, não serão levadas em 

consideração quaisquer ofertas que não enquadrem nas especificações exigidas. 
 

e) Os preços ofertados, expressos em moeda corrente nacional, deverão ser apurados à 
data da apresentação das propostas sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária.  
 

f) As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para 
devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de prazo para pagamento após 
a apresentação da nota fiscal devidamente corrigida. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 
  
 A vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2017 e não haverá reajuste 
de preços por não ultrapassar o período de 12 meses.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS SANÇÕES 
 

No caso de inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

 
A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado ou prática de quaisquer atos 

previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, estará sujeita às 
seguintes sanções: 
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a) Advertência; 
b) Impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Marília pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos; 
c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o exercício de prévia e 
ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no endereço eletrônico 
www.esancoes.sp.gov.br. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESCISÕES 
 
Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 
 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores. 

 
A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

Pregão Presencial nº 16/2017, desde que haja conveniência para a Câmara 
Municipal de Marília; 

c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações 
posteriores. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DAS DOTAÇÕES 
 

As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos provenientes das 
seguintes dotações: 0102.010201.01.031.0102.2102 – Elemento 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo – Subelemento 47 – Aquisição de softwares de base; 0102.010201.01.031.0102.1102 
– Elemento 4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente – Subelemento 33 – 
Equipamentos para áudio, vídeo e foto; 0102.010201.01.031.0102.1102 – Elemento 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente –  Subelemento 35 – Equipamentos de 
processamento de dados; 0102.010201.01.031.0102.2102 – Elemento 4.4.90.52.00 – 
Equipamentos e material permanente –  Subelemento 30 – Máquinas e equipamentos 
energéticos; 

 
CLÁUSULA NONA: DO FORO 
 

Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de Marília, Estado 
de São Paulo. 

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas testemunhas, 
para um único e só fim de direito. 

        Marília, 23 de agosto de 2017. 
 
 
CONTRATANTE:   

Wilson Alves Damasceno 
Presidente da Câmara Municipal de Marília  

 
CONTRATADA:  
TESTEMUNHAS:            
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ANEXO III 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO - PROCURADOR 

 
 

 
(Usar papel timbrado da empresa) 

 
Local e data 
 
 
 
Ilma. Sra. 
Ilka de Nadae Landi 
Pregoeira da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 24/2017 

Edital de licitação nº 16/2017 
Pregão Presencial nº 16/2017 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
                 Pela presente, designamos o Sr. (a) 
________________________________, portador (a) da carteira de identidade nº 
______________, expedida pela SSP do Estado de ________________, CPF nº 
________________, para nos representar no certame em epígrafe, como procurador, 
podendo rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e impugnação a 
recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, assinar termo de contrato 
e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
 
 

(Usar papel timbrado da empresa) 
 
 
 
Local e data 
 
 
Ilma. Sra. 
Ilka de Nadae Landi 
Pregoeira da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 
 

Referência: 
Processo nº 24/2017 

Edital de licitação nº 16/2017 
Pregão Presencial nº 16/2017 

 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, 
CNPJ nº ______________, Endereço completo ________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, 
DECLARA sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito 
de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe, 
realizado pela Câmara Municipal de Marília. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 



 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE QUEM CUMPRE PLENAMENTE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Local e data 
 
Ilma. Sra. 
Ilka de Nadae Landi 
Pregoeira da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 
 

Referência: 
Processo nº 24/2017 

Edital de licitação nº 16/2017 
Pregão Presencial nº 16/2017 

 
 
 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ nº 
______________, Endereço completo ________________________, por intermédio 
de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, portador da 
Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, DECLARA 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do certame em epígrafe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 

 



 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 
 
 

ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
NO QUADRO DA EMPRESA 

 
Constituição Federal – Art. 7º, inc. XXXIII 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Local e data 
 
Ilma. Sra. 
Ilka de Nadae Landi 
Pregoeira da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 
 

Referência: 
Processo nº 24/2017 

Edital de licitação nº 16/2017 
Pregão Presencial nº 16/2017 

 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, 
CNPJ nº ______________, Endereço completo ________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, 
DECLARA para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 
pela Lei 9.854-99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 
 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL 
 PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Local e data 
 
 
Ilma. Sra. 
Ilka de Nadae Landi 
Pregoeira da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 24/2017 

Edital de licitação nº 16/2017 
Pregão Presencial nº 16/2017 

 
 
 
 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, 
CNPJ nº ______________, Endereço completo ________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 



 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 
ANEXO VIII 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TCESP 
 
 

Contratante: Câmara Municipal de Marília 

Contratada:    
Contrato de Gestão nº:   
Pregão Presencial nº:   
Objeto:   
Advogado:   
 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes de seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos de tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 

recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual 

nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais. 

 

Marília,   

 

 
 
CONTRATANTE: 

 
 

Wilson Alves Damasceno 
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

 
 
 
CONTRATADA: 

 
 
 
 
 

 
 
 

ADVOGADO: 
 

 
 

 


