
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017.

EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017

 
Razão Social:___________________________________________________
 
CNPJ Nº:______________________________
 
Endereço:______________________________________________________
 
Cidade:_______________________________      Estado: _______________
 
E-mail:_______________________________   
  
Telefone:_____________________________  
 

             Retiramos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada.
 

Local:______________, ____ de ______________ de 2017.
 
 

____________________________
Assinatura

                                     NOME:
 

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre  esta Câmara Municipal  e  essa empresa,

solicito preencher o recibo de retirada do edital e remeter à Comissão Permanente de

Licitação por meio de fax (35) 3267-1495 ou na sede situada na Rua José Bueno nº.

20, Centro, na cidade de Paraguaçu - MG.

A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais retificações

ocorridas  no  instrumento  convocatório,  bem  como  de  quaisquer  informações

adicionais. 

Roberto Brasileiro Prado
                                           Presidente da CPL



EXTRATO DO EDITAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 005/2017.
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  PARAGUAÇU-  MG. –  AVISO  DE  LICITAÇÃO  –
PROCESSO  LICITATÓRIO  Nº  005/2017  -   TOMADA  DE  PREÇOS  Nº  005/2017,
através  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,  torna  pública  a  abertura  de
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, do tipo Técnica e Preço, sob
o regime de menor preço global, contratação de empresa especializada para transmissão
das  sessões  semanais  da  Câmara  Municipal,  através  de  emissora  de  rádio  e  programa
semanal de rádio aos sábados, referente aos assuntos pertinentes à Câmara Municipal de
Paraguaçu/MG . O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados
junto aos membros da comissão, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido
das 14h às 18 horas, podendo ser retirado por requerimento onde conste o nome da
empresa, CNPJ, telefone, fax, e-mail e indicação da pessoa responsável. Informações
pelo telefone (35) 3267-1495. A abertura dos envelopes será realizada pela Comissão
Permanente de Licitação da Câmara Municipal  de Paraguaçu,  no dia 25 (vinte e
cinco) de maio de 2017, às 16 horas, na sala de licitações, com endereço na Rua José
Bueno, nº 20, Paraguaçu/MG. Paraguaçu, 17 de abril de 2017.  



EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 005/2017
TOMADA DE PREÇOS: N. º. 005/2017
TIPO: Técnica e Preço

PREÂMBULO

A Câmara Municipal de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, situada na Rua José
Bueno,  nº.  20,  Centro,  por  meio  de  sua  Comissão  Permanente  de  Licitações,
devidamente autorizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu, José Maria
Ramos, torna público, a quem interessar possa, que nos termos da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e legislação complementar em vigor atinente à espécie, que se

encontra aberta licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica
e preço,  para contratação de empresa especializada para transmissão das sessões
semanais da Câmara Municipal e programa semanal, em emissora de rádio, até o dia 31
de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado, por acordo entre as partes, limitado há
60  meses,  conforme  art.  57,  inciso  II  da  Lei  8666/93,  com  recebimento  da
documentação e proposta na Direção Geral de Secretaria ou Direção Administrativa
da Câmara até às 15h30 e abertura e julgamento das propostas às 16h, do dia 25 de
maio de 2017, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Paraguaçu, com endereço
na Rua José Bueno, nº 20, Centro, na cidade de Paraguaçu, como segue:

01 - DO OBJETO

1.1  -  Contratação  de  empresa  especializada  para  transmissão  das  sessões
semanais  da  Câmara  Municipal  de  Paraguaçu,  via  emissora  de  rádio  e  programa
semanal  aos  sábados,  com  duração  de  até  20  minutos  e  inserções  durante  a
programação, esclarecimentos dos acontecimentos, durante a transmissão das sessões,
até o dia 31 de dezembro de 2017,  podendo ser prorrogado por iguais  e sucessivos
períodos, por acordo entre as partes, limitado a 60 meses, conforme art. 57, inciso II da
Lei 8666/93.

           1.2 – A transmissão de rádio, obrigatoriamente, deverá atingir,  com ótimas
condições de sinal (sonorização), os moradores do município de Paraguaçu.

02 – DO TETO OU VALOR MÁXIMO

2.1 - O teto ou valor máximo da remuneração mensal pela prestação de serviços a ser
paga será de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), totalizando, até o dia
31 de dezembro de 2017, o valor de R$ 12.950,00 (doze mil e novecentos e cinquenta
reais).

03 - DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA



3.1 – Os  documentos e propostas deverão ser apresentados em 2 (dois) envelopes
distintos, numerados como “01 e 02”, devidamente lacrados, contendo a Razão Social e
endereço da firma proponente, e endereçados à Câmara Municipal de Paraguaçu/MG,
com  a  seguinte  indicação:  “PROCESSO  LICITATÓRIO  005/2017  -  TOMADA  DE
PREÇOS N.º 005/2017,  e entregues na sala da Comissão Permanente de Licitação, na
Rua José Bueno Nº 20, Centro, Paraguaçu/MG. 

3.2 - O envelope n° 01 - documentação, deverá ser entregue até às 13h30 do dia 25 de
maio de 2017: 

  PROCESSO LICITATÓRIO 005/2017 
  TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2017

3.3 - O envelope n° 01 deverá conter os documentos referentes a:

3.3.1 - Prova de estar à empresa de posse do Certificado de Registro Cadastral (CRC) do
município  de  Paraguaçu/MG,  dentro  do  prazo  de  validade,  observada  a  necessária
qualificação para o objeto da licitação.

3.3.1.1  –  A  proponente  que  não  possuir  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  (CRC)
deverá,  até  o  3º  (terceiro)  dia  anterior  à  data  designada  para  o  recebimento  dos
envelopes, apresentar à Comissão de Julgamento de Cadastros toda a documentação
exigida para cadastramento, nos termos dos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações.

3.3.2 – Certidão Negativa de Débitos do Município sede da Empresa.

3.3.3 – Certidão Negativa de Débitos relativos à Seguridade Social – CND/INSS.

3.3.4 –  Certidão  Negativa  de Débitos  relativos  ao Fundo de Garantia  por  Tempo de
Serviço - FGTS.

3.3.5 – Certidão Negativa de Débitos Estaduais do Estado sede da empresa.

3.3.6 – Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais.

3.3.7 – Certidão Negativa da Dívida Ativa da União.

3.3.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

3.4 - A documentação prevista no item anterior poderá ser apresentada tanto no original
como em fotocópias devidamente autenticadas e numeradas sequencialmente em ordem
crescente,  a  partir  do  número  1  (um),  não  podendo  estar  vencidos,  sob  pena  de
desclassificação do licitante.

3.5 – Serão sumariamente inabilitadas as proponentes que apresentarem na habilitação
qualquer referência a preços ou valores relativos a propostas de preços.

3.6  - O envelope n° 02 deverá conter a proposta propriamente dita, datilografada ou
gerada  por  processamento  eletrônico  de  dados,  sem  rasuras,  emendas,  borrões  ou
entrelinhas, e disporá sobre:



3.6.1 - Discriminação da proposta e respectivo valor total e unitário, em moeda corrente
do país.

3.6.2 – Prazo de validade das propostas que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias a contar da entrega das mesmas.

3.7 – No preço unitário proposto e que constituirá a única e completa remuneração do
objeto deste contrato, deverão estar computados todos os custos, tributos e despesas da
contratada. 

04 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1 - A critério da comissão julgadora,  os interessados poderão ser ouvidos sobre as
propostas apresentadas a fim de serem dirimidas quaisquer dúvidas sobre elas.

4.2  -  Serão  abertos  em  primeiro  lugar  os  envelopes  de  número  01  para  exame de
documentos,  e  havendo  qualquer  irregularidade  nos  documentos  neles  apresentados
serão arquivados na Divisão competente, e o de número 02 (caso o licitante desista do
direito  de recurso)  devolvido  ao licitante  intacto  (caso o  licitante  usufrua o direito  de
recurso ficará o mesmo em posse da comissão de licitação intacto até que se julgue o
recurso impetrado).

4.3  -  Em  seguida,  serão  abertos  os  envelopes  de  número  02  dos  licitantes  cujos
documentos contidos no envelope de número 01 foram julgados regulares.

4.4 - Todos os papéis e documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e
pelos interessados presentes.

05 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1 - Será declarada vencedora a empresa que apresentar a proposta que, no entender
da Comissão de Licitação, satisfaça os interesses da Câmara com relação às exigências
contidas neste Edital, com relação à qualidade e preço.

5.2 – Serão desclassificadas as proponentes cujas propostas comerciais não atenderem
as exigências desse Edital e anexo ou se mostrarem manifestadamente inexequíveis ou
com os valores superiores ao estabelecido nesse Edital.

5.3 -  No caso de igualdade entre duas ou mais propostas,  a Comissão de Licitação
efetuará sorteio público para determinar a empresa vencedora, nos termos da lei.

5.4  –  A  qualquer  tempo,  antes  da  comunicação  do  resultado,  a  contratante  poderá
desclassificar a proposta ou desqualificar a proponente sem que a esta caiba direito de
indenização  ou  reembolso,  na  hipótese  de  vir  a  tomar  conhecimento  de  fato  ou
circunstância que desabone sua idoneidade financeira ou comprometa sua capacidade
técnica ou administrativa.

5.5 – Qualquer Proponente poderá interpor recurso das decisões referentes ao processo
de licitação presente seguindo as disposições legais contidas na Lei Federal nº 8.666/93.



06 – DO CONTRATO

6.1  –  A  Proponente  vencedora  deverá  assinar  o  respectivo  contrato  na  data  da
homologação  e  adjudicação  do  objeto  da  licitação  feita  pelo  Presidente  da  Câmara
Municipal. 

6.2 – A execução do contrato e a entrega do objeto da presente licitação dar-se-ão no
período de vigência do respectivo contrato.

07 - DAS PENALIDADES

7.1 - A empresa vencedora da licitação que negligenciar no cumprimento das exigências
do presente edital,  inclusive quanto à data determinada para assinatura do respectivo
contrato, poderá, a critério do Sr. Presidente da Câmara, ser suspensa do direito de licitar
na  Secretaria  da  Câmara  Municipal  por  tempo  determinado,  bem  como  poderá  ser
penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total ora licitado.

08 - DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1  –  A  apresentação  de  proposta  à  presente  licitação  implica  conhecimento  pela
proponente  das  normas  desse  Edital  e  seus  respectivos  anexos,  bem  como  das
condições a seguir descriminadas:

8.1.1 – Tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições necessárias
ao cumprimento total das obrigações relativas ao objeto desta licitação;

8.1.2 – Tem pleno conhecimento de que não poderá, posteriormente, alegar qualquer
prejuízo  ou  reivindicar  benefício  em  razão  de  informações  colhidas  em  pesquisas  e
investigações adicionais, realizadas após a apresentação de sua proposta;

8.1.3 – Tem pleno conhecimento de que não poderá,  em nenhuma hipótese,  propor,
posteriormente, modificações nos preços, prazos ou nas condições de sua proposta, sob
a  alegação  de  insuficiência  de  dados  e/ou  informações  sobre  os  serviços  e  suas
condições de realização.

8.2 – À empresa vencedora caberá o trabalho de desenvolver campanhas publicitárias e
dar o suporte necessário para a produção e edição do programa quinzenal.

8.3 – Embora seja fixado o valor básico, a Câmara Municipal de Paraguaçu/MG somente
pagará  as  importâncias  dos  serviços  efetivamente  autorizados  e  executados  pela
empresa vencedora.

8.4 - No interesse da Administração, a presente licitação poderá ser revogada ou anulada
pelo  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal,  sem  que  por  esse  motivo  tenham  os
concorrentes o direito de quaisquer reclamações ou indenização.

8.5 - São partes integrantes deste Edital a minuta do contrato e demais anexos, como se
nele estivessem transcritos.



8.6 – O presente Edital ficará disponível, gratuitamente, aos interessados para retirada,
no horário de expediente da Câmara Municipal, ou seja, das 14h às 18h, ou ainda pelo
telefone (35) 33267-1495. 

09 - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1  –  As  despesas  decorrentes  da  presente  licitação  serão  custeadas  por  recursos
provenientes  da  seguinte  dotação  orçamentária:   01.01.01.01.031.0001.2503
3.3.90.39.00

10 - DO AMPARO LEGAL

10.1  -  A  presente  licitação  aplica-se  subsidiariamente  às  Leis  e  Decretos  em  vigor,
especialmente o que dispõe a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
posteriores alterações.

Paraguaçu, em 17 de abril de 2017.

Roberto Brasileiro Prado
Presidente da CPL



ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  PARAGUAÇU  –
ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  E  A
EMPRESA  ..................................  PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO
DAS  SESSÕES  SEMANAIS  DA  CÂMARA
MUNICIPAL,  ATRAVÉS DE EMISSORA DE RÁDIO,
BEM COMO PROGRAMA SEMANAL DE RÁDIO AOS
SÁBADOS.

Por este instrumento particular de contrato, em que são partes, de um lado, a CÂMARA
MUNICIPAL  DE  PARAGUAÇU,  Estado  de  Minas  Gerais,  pessoa  jurídica  de  direito
público, com sede na Rua José Bueno no 20, inscrita no CNPJ/MF no 07.480.746/0001-
99,  neste  ato  representado  pelo  seu  Presidente,  Sr.  José  Maria  Ramos,  em  pleno
exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado em Paraguaçu, Estado de
Minas  Gerais,  doravante  denominado  de  CONTRATANTE, e  de  outro  lado  a
empresa  ........................................................,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,
devidamente  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  .................................,  inscrição  estadual
n.  ...........  e  municipal  n.  ..........  com  sede  à  ..................................,  Município
de ....................,  neste ato representada pelo Sr.  .......................................,  residente e
domiciliado  no  Município  de  .......................,  portador  da  Cédula  de  Identidade
nº  ......................  e inscrito no CPF/MF nº ..............................  , doravante denominada
CONTRATADA,  por  este  instrumento  e  na  melhor  forma  de  direito,  têm  entre  si  a
contratação de serviços de transmissão das sessões semanais da Câmara Municipal de
Paraguaçu, via emissora de rádio e programa semanal aos sábados, com duração de até
20 minutos e inserções durante a programação, sujeitando-se às seguintes cláusulas e
condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

Cláusula Primeira: DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1  –  Este  contrato  decorre  do processo licitatório  realizado  pelo  Contratante  sob nº
005/2017 na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, com base nas
disposições aplicáveis da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.

Cláusula Segunda: DO OBJETO

2.1 – O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Empresa especializada
para  transmissão  das  sessões  semanais  da  Câmara  Municipal  de  Paraguaçu,  via
emissora de rádio e programa semanal aos sábados, com duração de até 20 minutos e
inserções durante a programação, até o dia 31 de dezembro de 2017, prorrogável por
igual período, nos termos da legislação vigente.

2.2 – A Contratada procederá a gravação, edição e transmissão das sessões da Câmara
Municipal de Paraguaçu por emissora de rádio, bem como o programa semanal, sendo
que o conteúdo deste último ficará a cargo da assessoria de imprensa,  que coletará
materiais  e  acompanhará,  com  o  aval  da  Direção  Geral  de  Secretaria  ou  Direção
Administrativa, a produção de todo o material necessário para a veiculação do programa. 



Cláusula Terceira: DAS INFORMAÇÕES

3.1  -  Caberá à  Câmara Municipal,  através da Assessoria  de Imprensa,  determinar  a
quantidade de inserções a serem divulgadas, bem como a redação dos materiais.

3.2 – As matérias da Câmara Municipal  de Paraguaçu serão entregues em cópia do
original, fornecida por discos magnéticos e/ou outras formas disponíveis.

Cláusula Quarta: DO VALOR

4.1  -  Pelos  serviços  prestados,  o  Contratante  pagará  à  Contratada,  no  período  de
vigência  do contrato,  a importância máxima total  de R$ ...........  (................................),
sendo esta correspondente aos valores pagos pela Contratada aos órgãos de imprensa,
estando inclusos nos mesmos todos os tributos,  taxas,  despesas e custos incidentais
para o total cumprimento do objeto deste contrato.

4.2 – Embora fixado o valor contratual (acima), o contratante reserva-se ao direito de
efetuar o pagamento somente dos serviços efetuados pelos órgãos de imprensa, com a
respectiva taxa de agenciamento, sendo que se ao final do período do contrato não forem
utilizados todos os recursos,  os valores excedentes se tornarão nulos,  sem nenhuma
obrigação do Contratante sobre o mesmo.

Cláusula Quinta: DO PAGAMENTO

5.1 - A Câmara Municipal emitirá em nome da empresa vencedora da licitação um único
empenho constando o valor total correspondente aos serviços prestados.

5.2  -  Será  repassado  à  Contratada,  até  o  dia  10  (dez)  de  cada  mês,  o  valor
correspondente aos serviços efetivamente autorizados e executados no mês anterior.

5.3 – A empresa vencedora deverá colocar, sem qualquer ônus para o Contratante, um
funcionário habilitado, à disposição da Câmara Municipal, para eventuais informações.

Cláusula Sexta: DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2017, podendo ser
prorrogado,  com  início  na  data  da  assinatura  do  contrato,  podendo  também  ser
rescindido de comum acordo, com denúncia de uma das partes, desde que notificada a
outra parte por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Sétima: DAS PENALIDADES

7.1 -  Este contrato torna-se sem efeito  a partir  do momento em que as informações
oficiais passarem a ser divulgadas comprovadamente de formas distorcidas, podendo a
Contratante exigir da Contratada a rescisão do contrato mantido por este com o veículo
de  comunicação  responsável  pela  divulgação,  determinando  a  substituição  por  outra
empresa. 



7.2 – O não cumprimento das obrigações avençadas implicará na aplicação de multa
correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor total do presente contrato, além da
rescisão deste contrato e outras penalidades previstas em lei.

Cláusula Oitava: DO CUSTEIO DA DESPESA

8.1  –  As  despesas  decorrentes  do  presente  contrato,  serão  custeados  por  recursos
provenientes  da  seguinte  dotação  orçamentária:  01.01.01.01.031.0001.2503
3.3.90.39.00.

Cláusula Nona: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 – A Contratante poderá, sem necessidade de justificativas, rescindir unilateralmente o
presente contrato, bem como também poderá rescindi-lo unilateralmente, caso venha ser
constatado o não cumprimento por parte da Contratada de qualquer das suas cláusulas.

9.2 – As alterações, rescisão, penalidades e multas obedecerão aos artigos 65, 77 a 88
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e, ainda, às seguintes complementações:

9.2.1 – A Contratada estará sujeita às seguintes multas, cujo caráter incidirá sobre o valor
contratual nas mesmas bases do Contrato: multa pela inexecução total do contrato de
20% (vinte por cento) sobre o valor contratual.   Em caso de inexecução parcial,  20%
(vinte por cento) sobre o valor remanescente.

9.2.2  –  A  multa  prevista  nesta  cláusula  não  tem  caráter  compensatório,  mas
simplesmente moratório e, portanto, não exime a Contratada da reparação de eventuais
danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar.

9.2.3 – Fica esclarecido que a estipulação de multa prevista nesta cláusula não exclui da
Contratante o direito  de rescindir  o contrato,  a qualquer  tempo, por infração de suas
cláusulas.

9.3 – A Contratada declara ter pleno conhecimento das condições contratuais, pelo que
reconhece  ser  perfeitamente  viável  o  cumprimento  integral  e  pontual  dos  encargos
assumidos.

9.4 – Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir,  mesmo por omissão, a
inobservância, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições do presente
contrato e/ou seus anexos, tal fato não poderá ser considerado como modificativo das
condições do presente contrato, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

9.5 – A execução do presente contrato, bem como as hipóteses nele não previstas, será
regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como demais diplomas legais
aplicáveis à espécie.

9.6 – A contratada deverá manter, durante a execução do contrato, todas as condições
de habilitação exigidas na licitação que deu origem ao presente instrumento (art. 55, XIII
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).



Cláusula Décima: DO FORO

10.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, para dirimir
as questões oriundas do presente Contrato, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem, justos e contratados, declaram ambas as partes
aceitarem todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato, firmado
em 3 (três) vias de igual teor e forma perante as testemunhas infra-assinadas.

Paraguaçu, em    de  ........ de 2017.

José Maria Ramos
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Paraguaçu
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

_________________________

_________________________



ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA A SER APRESENTADA

PROPOSTA DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU
RUA JOSÉ BUENO, NO 20
PARAGUAÇU/MG

Pela presente proposta de preços propomos o fornecimento dos
serviços mencionados no Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preços de no

005/2017, pelo valor (........ ).

..........................................., em .... de ............... de 2017.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.

Empresa:

Endereço:

CNPJ:

Obs.: USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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