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CNPJ 01.652.208/0001-58

PORTARIA N° 002/2020

Nomeia Comissão Permanente de Licitação

O Presidente da Câmara Municipal de Pompéu, Estado de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 51 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, resolve:

Art. Io Designar os funcionários OLINDA CORDEIRO VALADARES, CPF 
870.214.636-34; FILIPE RIBEIRO GUIMARÃES DA SILVA, CPF 082.51 1.336-96 e 
LILIANE GUIMARÃES CORDEIRO, CPF 042.226.146-70, para à presidência do primeiro, 
comporem a Comissão Permanente de Licitação desta instituição, competindo-lhes a prática de 
todos os atos necessários ao processamento e julgamento das licitações, no período de 02/01/2020 
a 31/12/2020.

Parágrafo único. Fica nomeada como suplente a servidora VILMA VIEIRA DE 
AZEVEDO DUARTE, CPF 030.548.816-36.

Art. 2o O presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos 
eventuais pela segunda nomeada.

Art. 3o O mandato da presente comissão não excederá a um ano, vedada a recondução 
da totalidade de seus membros para a mesma comissão, no período subsequente.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pompéu. 02 de janeiro de 2020.

-L lxTi fcQctfal
limar Santiago Dutra 

Presidente

http://www.cmpompeu.mg.gov.br
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Requisição

Requeiro da Comissão Permanente de Licitação que proceda com 
abertura de processo licitatório na modalidade Dispensa do tipo 
menor preço para contratação de empresa para fornecer o aparelho de 
comunicação PABX na versão gabinete de rack.

(01) OBJETO
contratação de empresa para fornecer o aparelho de comunicação 
PABX à Câmara Municipal, durante o exercicio de 2020.

02) MOTIVAÇÃO
0 fornecimento com instalação do aparelho é para manter a 
comunicação interna dentro do edificio da Câmara.

03) PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO
0 fornecimento com a instalação deverá ser de imediato, haja vista a 
necessidade, com agendamento prévio a ser determinado pela 
CONTRATANTE.
(04) RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, ENDEREÇO ELETRÓNICO E TELEFONE
Comissão Permanente de Licitação, na Rua Capitão Olimpio, 177, 
Centro, Pompéu/MG, CEP 35.640-000, ou pelo telefone (37)3523-2047 ou 
3523-9200.
(05) CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados mediante constatação do fornecimento 
instalado após a apresentação da respectiva nota fiscal/recibo junto 
ao setor financeiro da Câmara Municipal, sendo obrigatoriamente 
realizada mediante cheque nominal ou depósito em conta ao término de 
cada serviço, entendido este como o encerramento do procedimento 
licitatório.
0 pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das 
obrigações assumidas pelo (a) contratado (a) mais especificamente no 
que se refere à habilitação e qualificação exigidas no edital.
(06) OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) encaminhar a Ordem de Serviço à Contratada de acordo com as suas 
necessidades;
b) fiscalizar a execução do contrato e a qualidade dos serviços;
c) efetuar o pagamento no prazo estabelecido.
(07) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) prestar satisfatoriamente os serviços;
(03) CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

O julgamento das propostas será pelo menor preço mensal.
Pompeu,21 de janeiro de 2020.

Presidente da Câmara Municipal

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523-4020 / 2047

http://www.camaramunicipaldepompeu.mg


^ALCTEL
E-MAIL______________________________ 10102________________________ Data: 18/02/2020
DE: ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.
________ Sr. Henrique Loureiro_____________________________ e-mail: henrique.junior@ alctel.com.br_________

PARA: Câmara Municipal de Pompeu
________ Sra. Olinda_______________________________________ e-mail: olindacamara2@ gmail.com____________

Prezado Senhor(a),

Em atendimento a solicitação form ulada por V.Sas. é com imensa satisfação que submetemos à sua análise 
a nossa proposta técnico-comercial, conforme segue.

1 -  PABX OmniPCX Office composto por:

- 01 GABINETE OmniPCX Office connect médium
- 04 RAMAIS DIGITAIS
- 32 RAMAIS ANALÓGICOS
- 02 RAMAIS SIP
- 04 TRONCOS ANALÓGICOS
- 01 ATENDEDOR AUTOMÁTICO
- 02 APARELHOS 8029
- 01 MODULO 40 TECLAS

DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TO TAL
.................................... ............................... I

P A B X  c o n fo r m e  e s c o p o  a c im a 001 R$ 20.745,80 R$ 20.745,80
I n s ta la ç ã o ,  c o n f ig u r a ç ã o  e  t r e in a m e n to 001 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

TO TAL R$ 2 2 .6 9 5 ,8 0
Obs: Valores com frete e impostos. 

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Forma pagamento: 30 dias
Prazo entrega: 10 dias úteis após recebimento da autorização de fornecimento 
Validade proposta: 10 dias

Atenciosamente,

Henrique Júnior
Gerente de Contas
+55 31 3330.7044 | +55 31 9 9753.6464 
henrique.iunior(5>a lctel.com.br

www.aictel.com .br

OOQO®
$ ALCTEL

ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. 
Rua Alvarenga Peixoto, n° 1455 -  Santo Agostinho. 

CEP 30.180-121 -  Belo Horizonte/MG - alctel@alctel.com.br 
Fone: (31) 3330-7000 -  Fax: (31) 3330-7007
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PROPOSTA 200220201310

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE POMPEU 
DATA DA PROPOSTA:20/02/2020 
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS 
CONTATO: DIRETÓRIA
REF.: PROPOSTA DE FORNECIMENTO SERVIÇOS DE REDE DE DADOS E VOZ

informação adicional que se faça necessária.

A DIRETÓRIA;

A  Site T e le co m  , tem a satisfação de apresentar, esta proposta 

comercial para soluções de comunicação de voz conforme 

solicitado.

Na busca por soluções que aliem desempenho, integração e 

flexibilidade, a consultoria em serviços e equipamentos telefónicos 

torna-se imprescindível para o crescimento de seu negócio, 

garantindo um atendimento mais eficaz e, principalmente, produtivo 

aos seus clientes.

N o aguardo de uma decisão favorável, nos colocamos à disposição 

para esclarecimento de qualquer dúvida que venha a surgir ou

Cordialmente,

ANSELMO CORRÊA

*  Consultor Comercial 
^SXTE TELECOM
»  37 3222 7131 (PABX ) 
a  37 9951 9305 (Móvel)
0  ANSELMOSITE@UOL.COM.BR

Rua João Mor ato, 172 Sl 104 -  Centro
Divinópolis - MG C.E.P.: 35.500-054

Tel/Fax(3 7)3222 7131

mailto:ANSELMOSITE@UOL.COM.BR


PROPOSTA 200220201310

OPÇÕES DE CENTRAL PABX

Rua João Mor ato, 172 Sl 104 -  Centro
Divinópolis - MG C.E.P.: 35.500-054

Tel/Fax(3 7)3222 7131



foto ilustrativa

Rua João Mor ato, 172 Sl 104 -  Centro
Divinópolis - MG C.E.P.: 35.500-054

Tel/Fax(37)3222 7131



PROPOSTA 2 0 0 2 2 0 2 0 1 3 1 0

S  i t  C2.. -..7
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I .... ...^ ___________________

OPÇÃO 3: VERSÃO GABINETE DE RACK 

1-0BJET0 : CENTRAL PABX ALCATEL

-  01 GABINETE ALCATEL OXO connect médium
- 04 RAMAIS DIGITAIS
- 32 RAMAIS ANALÓGICOS
- 02 RAMAIS IP SIP
- 04 TRONCOS ANALÓGICOS
- 01 A TENDEDOR AUTOMA TICO PARA A TE 10 MENUS
- 02 TERMINAL KS 8029 

^  -  01 MODULO 40 TECLAS

DESCRIÇÃO UNID QUANT UNITÁRIO TOTAL

Alcatel-Lucent OXO Connect M édium  - 220V PÇ 1 R$6.254,91 R$6.254,91

Analog mixed board A M IX 4/4 /8 -1 PÇ 1 R$ 1.593,54 R$ 1.593,54

Analog Interfaces Board SLI16-2 : 16 analog in te rf PÇ 1 R$ 1.905,96 R$ 1.905,96

Analog Interfaces Board SLI8-2 : 8 analog in te rf PÇ 1 R$ 1.519,79 R$ 1.519,79

M ounting  kit fo r Rack 2 PÇ 1 R$ 354,32 R$ 354,32

Blind slot s tiffne r PÇ 2 R$ 73,34 R$ 146,68

Premium add-on m odule w ith  40 program m able keys PÇ 1 R$ 771,45 R$ 771,45

8029s INT Premium Deskphone PÇ 2 R$ 1.304,10 R$ 2.608,20

TOTAL R$ 15.154,85

INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TESTES ATE O DG R$ 999,00

TOTAL R$ 16.153,85

Obs: Serviço a ser executado DENTRO DO HORÁRIO COMERCIAL

Rua João Mor ato, 172 Sl 104 -  Centro
Divinópolis - MG C.E.P.: 35.500-054

Tel/Fax(37)3222 7131



PROPOSTA 200220201310

I.p reço s e condições de pagam ento

• Equipam ento / Venda

- À vista

Rua João Mor ato, 172 Sl 104 -  Centro
Divinópolis - MG C.E.P.: 35.500-054

Tel/Fax(3 7)3222 7131
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Telecom & Systems
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À
CAMERA MUNICIPAL DE POMPEU

A Ref.: proposta de fo rnecim ento  serviços de rede, de dados e voz

Prezados,

Apresentamos detalhes sobre as condições gerais de comercialização e colocando-nos à sua inteira disposição 
para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários



Telecom &  Systems

FORNECIMENTO 
1-OBJETO :

CENTRAL PABX ALCATEL
- 01 GABINETE ALCATEL OXO connect médium
- 04 RAMAIS DIGITAIS
- 32 RAMAIS ANALÓGICOS
- 02 RAMAIS IP SIP
- 04 TRONCOS ANALÓGICOS
- 01 ATENDEDOR AUTOMÁTICO PARA ATE 10 MENUS
- 02 TERMINAL KS 8029
- 01 MODULO 40 TECLAS

DESCRIÇÃO UNID QUANT UNITÁRIO TOTAL

Alcatel-Lucent OXO Connect M édium  - 220V PÇ 1 R $8.131,38 R $8.131,38

Analog mixed board A M IX 4/4 /8 -1 pç 1 R$ 2.071,60 R$ 2.071,60

Analog Interfaces Board SLI16-2 : 16 analog in te rf PÇ 1 R$ 2.477,74 R$ 2.477,74

Analog Interfaces Board SLI8-2 : 8 analog in te rf PÇ 1 R$ 1.975,72 R$ 1.975,72

M oun ting  kit fo r Rack 2 PÇ 1 R$ 460,61 R$ 460,61

Blind slo t s tiffn e r PÇ 2 R$ 95,34 R$ 190,68

Premium add-on m odule w ith  40 program m able keys PÇ 1 R$ 1.002,88 R$ 1.002,88

8029s INT Premium Deskphone PÇ 2 R$ 1.695,33 R$ 3.390,66

TOTAL R$ 19.701,27

INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TESTES ATE 0  DG R$ 1298,70

TOTAL R$ 20.999,97

www.mesotelecom.com.br | Avenida do Contorno, 6434, sala 402-Savassi -  BH/MG | contato@mesotelecom.com.br
Página 2 de 4
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2 -  DAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
IMPOSTOS

Já estão inclusos nos preços desta proposta os impostos incidentes com a legislação vigente. Qualquer 
alteração na tributação em vigor até a data do faturamento implicará na automática alteração das taxas.

FORMA DE PAGAMENTO

14 dias após o faturamento 

ATRASO DE PAGAMENTO

Caso ocorram atrasos no pagamento das parcelas, serão cobrados encargos financeiros, com base nas taxas 
vigentes no mercado, da data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização.

DATA BASE

Os preços ora ofertados referem-se a data base de 27 de Fevereiro de 2020.

Atencíosamente,

Ana Amaral

Auxiliar de Vendas | Back Office 
ana.amaral@mesotelecom.com.br 
+55 (31) 2526-5111 +55 (31 )2526-5455

www.mesotelecom.com.br
REFERÊNCIA EM COMUNICAÇÃO UNIFICADA

M ESO Telecom  &  Systems Todos os d ire ito s  reservados © M e so

www.mesotelecom.com.br | Avenida do Contorno, 6434, sala 402 - Savassi- BH/MG | contato(S>mesotelecom.com.br

Página 3 de 4

mailto:ana.amaral@mesotelecom.com.br
http://www.mesotelecom.com.br
http://www.mesotelecom.com.br


a&meso
Telecom & Systems

O

www.mesotelecom.com.br | Avenida do Contorno, 6434, saia 402 - Savassi -  BH/MG | contatogimesotelecom.com.br
Página 4 de 4

http://www.mesotelecom.com.br


C Â M A R A  M UNICIPAL DE POM P
www.cmpompeu.mg.gov.br

Memorando: 2020
Assunto: Requisição de fornecimento 
Serviço: Presidente da Câmara Municipal 
Pompéu, 27 de fevereiro de 2020.

• Diante da necessidade de contratação de pessoa jurídica para fornecer e instalar o 
aparelho de comunicação PABX à Câmara Municipal, de acordo com o termo de 
referência, anexados nos autos, para o exercício de 2020, venho através desta, solicitar a 
V. Sa. Qual (is) dotação orçamentária a ser utilizada para a contratação. Informo ainda que 
a Comissão de Licitação já realizou cotação de preço com a empresa, que segue em anexo 
e que tem uma média global de RS 16.153,85 (dezesseis mil e cento e cinquenta e três 
reais e oitenta e cinco centavos).

Sendo para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,

limar sanuago uutra 
Presidente da Câmara Municipal

A Sr1.

Contadora:

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200

http://www.cmpompeu.mg.gov.br
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Comunicação Interna/2020.

De: Setor de Contabilidade

Para: Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Verificação de Disponibilidade Orçamentária

Data: 27/02/2020

Senhor Presidente,

Em observância ao disposto no art. 7°, § 2°, III c/c art. 14) e art. 6°, inciso II c/c art. 14)
ambos da Lei Federal 8.666/93, e com a finalidade de atender a sua solicitação, informo qual 
dotação orçamentária a ser utilizada, para contratação de pessoa jurídica para fornecer e 
instalar o aparelho de comunicação PABX à Câmara Municipal, de acordo com o termo de 
referência, anexados nos autos, para o exercício de 2020.
Seguem abaixo a dotação n°
01.031.0037.2.279. 3390.39.00 -  ficha 015 serviços de terceiros - pessoa jurídica
01.031.0041.1.089 038 4490.52.00 Equipamento e material permanente

O valor da despesa tem um custo global de R$ 16.153,85 (dezesseis mil e cento e cinquenta e 
três reais e oitenta e cinco centavos) a serem pagos com recursos próprios da Câmara 
Municipal.

Atenciosamente,

Setor de Contabilidade

Ao Sr.

limar Santiago Dutra

Presidente da Câmara Municipal

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200

http://www.cmpompeu.mg.gov.br


C Â M A R A  M UNICIPAL DE PO M PEU
www.cmpompeu.mg.gov.br

Comunicação Interna/ 2020

De: Presidente da Câmara Municipal

Para: Comissão de Licitação

Assunto: Informa disponibilidade Financeira

Data: 27/02/2020

Prezado Presidente,

Refiro-me a comunicação do setor contábil certificando sobre a disponibilidade financeira, 
para contratação de pessoa jurídica para fornecer e instalar o aparelho de comunicação 
PABX à Câmara Municipal, de acordo com o termo de referência, anexados nos autos, para o 
exercício de 2020. Informo a Vossa Senhoria que há disponibilidade financeira para 
pagamento das despesas.

Atenciosamente,

M!\P
limar Santiago Dutra 
Presidente da Câmara Municipal

A Sr2.

Olinda Cordeiro Valadares 
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200

http://www.cmpompeu.mg.gov.br
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Comunicação Interna/2020
De: Presidente da Câmara Municipal 
Para: Comissão de Licitação
Assunto: Autorização para abertura de processo licitatório na modalidade Dispensa 
Data: 27/02/2020 
Prezado Presidente,

Considerando a necessidade e urgência para contratação de pessoa jurídica para fornecer e 
instalar o aparelho de comunicação PABX à Câmara Municipal, de acordo com o termo de 
referência, anexados nos autos, para o exercício de 2020. Considerando que o valor global é 
de RS 16.153,85 (dezesseis mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), tendo 
como fonte de receita, recurso próprio da Câmara Municipal.
Tendo em vista que as despesas, a medida da sua necessidade ocorrerá a cargo da seguinte 
unidade orçamentária: 01.031.0037.2.279. 3390.39.00 -  ficha 015 serviços de terceiros - 
pessoa jurídica - 01.031.0041.1.089 038 4490.52.00 Equipamento e material permanente.

Considerando a necessidade de licitar as referidas despesas, uma vez que o

montante estimado não ultrapassa o valor permitido por lei.

AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório de Dispensa, para contratação 

de pessoa jurídica para o prestação do serviço em comento, após parecer prévio do procurador 

da Câmara municipal.

Entretanto recomendo à Comissão de Licitação, que observe a Legislação em 
vigor, em especial, quanto à necessidade urgente de contratação, bem como não se descuide 
de observar os princípios da LEGALIDADE, da ISONOMIA e da IMPESSOALIDADE, 
com forma de possibilitar o controle interno, judicial e social, em todos os seus termos 
especialmente, que o procedimento seja devidamente autuado, protocolado e numerado.

limar Santiago Dutra 
Presidente da Câmara Municipal

Atenciosamente,

A Sr3.
Olinda Cordeiro Valadares 
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200

http://www.cmpompeu.mg.gov.br


C Â M A R A  M UNICIPAL DE POMPÉU,
www.cmpompeu.mg.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ABERTURA DE 
PROCESSO DE DISPENSA 13/2020

Olinda Cordeiro Valadares, Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de 

Pompeu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

Pelo presente termo, fica aberto o Processo Administrativo 08/2020, referente à Dispensa de 
Licitação n° 08/2020, destinada a contratação de empresa para fornecer o aparelho de 
comunicação de voz PABX à Câmara Municipal, de acordo com o termo de referência, 
anexados nos autos.

O processo de Dispensa será instruído com a autuação de todos os documentos necessários, 
devidamente numerados em ordem crescente, de modo a atender ao disposto no, do artigo 24, 
inciso II, da Lei federal n° 8.666/93 e Decreto Federal 9.412/18 que altera o art. 23 da Lei 
8.666/93.

Pompeu, 27 de fevereiro de 2020.

Olinda Cordeiro Valadares 
Presidente da Comissão

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200

http://www.cmpompeu.mg.gov.br


C Â M A R A  M UNICIPAL DE PO M PE
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2020

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Para efeito de verificar a razoabilidade do preço a ser desembolsado pela Administração 
pública e definir sobre a validade da contratação direta, por Dispensa de licitação, para 
contratação de empresa para fornecer o aparelho de comunicação de voz PABX à Câmara 
Municipal, de acordo com o termo de referência, anexados nos autos. A média de mercado 
global é a importância RS 16.153,85 (dezesseis mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta 
e cinco centavos) com a instalação, a serem pagos com Recurso da própria Câmara 
Municipal. Dotação informada pelo setor da tesouraria, por meio de cotações de preço 
realizada pela CPL, conforme documentos anexados e aparentam encontrarem-se compatíveis 
com o valor de mercado em sintonia com o interesse público.

Isto porque, à primeira vista, pelo notório conhecimento e eficiência da fornecedora no 
mercado, sabe-se que esta possui valores costumeiramente elevados, não sendo possível a 
contratação, para essa mesma finalidade ou natureza, por preço inferior a RS 16.153,85 
(dezesseis mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), tendo em vista 
que está empresa que ofertou o menor preço, conforme proposta anexa.

Pompeu, 27 de fevereiro de 2020.

Olinda Cordeiro Valadares 
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200

http://www.cmpompeu.mg.gov.br


C Â M A R A  M UNICIPAL DE PO M PE
www.cmpompeu.mg.gov.br

EXERCÍCIO DE 2020

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 13/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2020

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

01.031.0037.2.279. 3390.39.00 -  ficha 015 serviços de terceiros - pessoa jurídica 
01.031.0041.1.089 038 4490.52.00 Equipamento e material permanente

SÍNTESE DO OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecer o aparelho de 
comunicação PABX à Câmara Municipal, de acordo com o termo de referência, anexados 
nos autos, para o exercício de 2020.

AUTUAÇÃO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, nesta Câmara 
Municipal, eu, Olinda Cordeiro Valadares, autuei a autorização e demais documentos que 
seguem.

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200

http://www.cmpompeu.mg.gov.br


C Â M A R A  M UNICIPAL
www.cmpompeu.mg.gov.br

DE P O M P F11

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13/2020 
DISPENSA N.° 08/2020

1-RECEBIMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE
Os documentos de habilitação e proposta de preço poderá ser encaminhado via e-mail, AR ou 
protocolado na Câmara Municipal de Pompeu, na data, horário e local seguinte:
Data: 27 de fevereiro de 2020.
Hora: 09:30hs
Local: Câmara Municipal de Pompeu

2.1 -  Contratação de pessoa jurídica para fornecer o aparelho de comunicação PABX na 
versão gabinete de rack à Câmara Municipal, durante o exercício de 2020.
3- DA JUSTIFICATIVA
3 . 1 - 0  fornecimento com a instalação do aparelho é para manter a comunicação interna 
dentro do edifício da Câmara.

4 - FUNDAMENTO LEGAL E ORGANIZAÇÃO
4.1 -  A contratação de pessoa jurídica, para fornecer o objeto de acordo com o termo de 
Referência, tem amparo legal, integralmente, no Art. 24, Inciso II da Lei n° 8.666/93 e 
Decreto Federal 9.412/18 que altera o art. 23 da Lei 8.666/93.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei n° 9.648, de 
1998).

Ademais, os doutrinadores justificam as hipóteses de dispensa de licitação 
pelo fato do custo de um procedimento licitatório ser superior ao benefício que dele 
poderia ser extraído, como no caso.
A respeito do assunto, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:

Assim, de acordo com o diploma legal, poderá ser dispensada a licitação para contratação de 
serviços diversos daqueles de engenharia com valor estimado em até R$ 17.600,00 (dezessete 
mil e setecentos reais).

DENTRE OS ITENS A SER FORNECIDO E INSTALADO PELA EMPRESA A SER 
CONTRATADA consta:

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200

2-OBJETO:

Art. 24. É dispensável a licitação:

"O reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em 
conflito o princípio da licitação e o da economicidade, 
ensejando um gasto superior à vantagem direta aferível pela 
Administração, decidindo o legislador, à vista do interesse 
público, pela prevalência do segundo".
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OPÇÃO 3: VERSÃO GABINETE DE RACK

1 - OBJETO : CENTRAL PABX ALCATEL
- 01 GABINETE ALCATEL 0X 0 connect médium
- 04 RAMAIS DIGITAIS
- 32 RAMAIS ANALÓGICOS
- 02 RAMAIS IP SIP
- 04 TRONCOS ANALÓGICOS
- 01 ATENDEDOR AUTOMÁTICO PARA ATE 10 MENUS
- 02 TERMINAL KS 8029 
-01 MODULO 40 TECLAS

DESCRIÇÃO UNID QUANT UNITÁRIO TOTAL

Alcatel-Lucent OXO Connect Médium - 220V PÇ 1 - R$ 6.254,91 -  R$ 6.254,91 
Analog mixed board AMIX4/4/8-1 PÇ 1 R$ 1.593,54 = R$ 1.593,54 
Analog Interfaces Board SLI16-2 : 16 analog interf PÇ 1 R$ 1.905,96 = R$ 1.905,96 
Analog Interfaces Board SLI8-2 : 8 analog interf PÇ 1 R$ 1.519,79 = R$ 1.519,79 
Mounting kit for Rack 2 PÇ 1 R$ 354,32 = R$ 354,32 
Blind slot stiffner PÇ 2 R$ 73,34 = R$ 146,68
Premium add-on module with 40 programmable keys PÇ 1 R$ 771,45 = R$ 771,45 
8029s INT Premium Deskphone PÇ 2 R$ 1.304,10 = R$ 2.608,20 
TOTAL R$ 15.154,85
INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TESTES ATE O DG R$ 999,00 
TOTAL RS 16.153,85
• Endereço de instalação: rua Capitão Olímpio, 177, Centro, CEP 35.640-000 

CEP:35640-000 -  PONTO DE REFERENCIA:

5 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO.
A proposta e a documentação de habilitação da Empresa deverão ser entregue em envelope 
com o seguinte endereçamento:
A comissão de Licitação 
Dispensa n° 08/2020 
Objeto:
Pessoa jurídica:__________CPF_____
Endereço:
6 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
6.1- Habilitação Pessoa jurídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretória em exercício.

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200
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d) - A habilitação fiscal/econômica será exteriorizada pelos documentos abaixo relaci
1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
2 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), conjunta com a certidão da 
receita federal;
3 -  Certidão negativa de débitos da justiça do trabalho;
4 -  Certidão negativa da receita estadual;
5 -  Certidão negativa de FGTS;
6 -  Certidão de falência e concordata;
6.1- Certidão negativa Municipal
6.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no artigo 30 da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição 
(artigo 43, caput, da Lei Complementar n° 123/2006).
6.3 - 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 for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando 
requerido pelo licitante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, exceto nos casos de urgência na contratação ou de prazo insuficiente para o 
empenho, devidamente justificados no processo (artigo 43, §1°, da Lei Complementar n° 
123/2006).
6.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 3.14, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado à Câmara Municipal de Pompéu convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a 
licitação (artigo 43, § 2o da Lei Complementar n° 123/2006).
7 - DA PROPOSTA
7.1 -  A Proposta de preço deverá constar a discriminação dos itens que compõe o objeto, 
quantidades solicitadas, valor unitário, e o valor total da proposta, isenta de emenda, rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas.

7.2 Deverão ser entregue dentro do envelope.
8 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA PRESTAÇÃO
8.1 -  A empresa contratada deverá fornecer o objeto da contratação, mediante a apresentação 
de requisição assinada por servidor responsável, autorizado pela Câmara Municipal de 
Pompeu.
8.2 - A contratação da pessoa jurídica será realizada somente após a ratificação do Presidente 
da Câmara Municipal.

9 - DO PAGAMENTO
O pagamento do objeto fornecido será efetuado pela Tesouraria da Câmara Municipal, até o 
quinto dia útil, após a realização do procedimento, mediante apresentação da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura.

10-VIGÊNCIA

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200
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10.1 -  O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com termino em£ \  de 
dezembro de 2020.

11 - DOS PREÇOS
11.1 -  Os Preços serão irreajustáveis pelo período de vigência do contrato, na forma do §1°. 
Do art. 28, da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1- A despesa decorrente da presente Dispensa serão à conta da dotação orçamentária: 
01.031.0037,2.279, 3390.39.00 -  ficha 015 serviços de terceiros - pessoa jurídica
01.031.0041.1.089 038 4490.52.00 Equipamento e material permanente

13 - As demais exigências são constantes da minuta do contrato.

Pompeu/MG, 27 de fevereiro de 2020.

Olinda Cordeiro Valadares 
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200
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DECLARAÇÃO ATENDIMENTO ART. 27, LEI 8.666/93

Dispensa N°. 08/2020

A pessoa jurídica,________________, inscrita no CNPJ sob o n°._______, com sede na rua
n°___, Bairro____, cidade______/M/G, DECLARA, para os devidos fins do disposto no

inciso V do artigo 27 da Lei Federal N°. 8.666/93 e alterações, acrescido pela Lei N°. 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto N°. 4.358/2003, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 (dezesseis) anos.

( ) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Pompeu, 27 de fevereiro de 2020.

(assinatura do licitante)

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A pessoa jurídica,_______________ , inscrita no CNPJ sob o n°._______,
com sede na rua n°___, Bairro____, cidade______/M/G, declara, sob as penas da lei, que,
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

Pompeu, 27 de fevereiro de 2020.

Assinatura do representante legal 
Carimbo da empresa

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200
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Minuta de Contrato de fornecimento de n°___2020

A Câmara Municipal de Pompéu /MG, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no 
CNPJ sob o n° 01.652.208/0001-58, com sede Rua Capitão Olímpio, 177, Centro, 
Pompéu/MG, CEP 35.640-000, representada por seu limar Santiago Dutra, inscrito no CPF n°
_, doravante denominada CONTRATANTE e a pessoa jurídica___________. inscrita no

CNPJ sob o n°__com sede na rua,_____, n°____, ____, Cidade de Pompeu -  CEP______,
neste ato representada pelo administrador o Sr. ____, inscrito no CPF____, doravante
denominado CONTRATADO, têm entre si , em conformidade com o que foi autorizado no 
Processo Administrativo n° 13/2020, Dispensa 08/2020, justo e contratado o presente, nos 
termos da Lei n° 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Contratação de pessoa jurídica para fornecer o aparelho de comunicação PABX na 
versão gabinete de rack à Câmara Municipal, durante o exercício de 2020.
1.2. Discriminação do objeto:
• OPÇÃO 3: VERSÃO GABINETE DE RACK
•

• 1 - OBJETO : CENTRAL PABX ALCATEL
• - 01 GABINETE ALCATEL OXO connect médium
• - 04 RAMAIS DIGITAIS
• - 32 RAMAIS ANALÓGICOS
• - 02 RAMAIS IP SIP
• - 04 TRONCOS ANALÓGICOS
• - 01 ATENDEDOR AUTOMÁTICO PARA ATE 10 MENUS
• - 02 TERMINAL KS 8029
• - 01 MODULO 40 TECLAS
•

• DESCRIÇÃO UNID QUANT UNITÁRIO TOTAL
•

• Alcatel-Lucent OXO Connect Médium - 220V PÇ 1 - R$ 6.254,91 = R$ 6.254,91
• Analog mixed board AMIX4/4/8-1 PÇ 1 R$ 1.593,54 = R$ 1.593,54
• Analog Interfaces Board SLI16-2 : 16 analog interf PÇ 1 R$ 1.905,96 = R$ 1.905,96
• Analog Interfaces Board SLI8-2 : 8 analog interf PÇ 1 R$ 1.519,79 = R$ 1.519,79
• Mounting kit for Rack 2 PÇ 1 R$ 354,32 = R$ 354,32
• Blind slot stiffner PÇ 2 R$ 73,34 = R$ 146,68
• Premium add-on module with 40 programmable keys PÇ 1 R$ 771,45 = R$ 771,45
• 8029s INT Premium Deskphone PÇ 2 R$ 1.304,10 = R$ 2.608,20
• TOTAL RS 15.154,85
• INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TESTES ATE O DG R$ 999,00
• TOTAL RS 16.153,85 (dezesseis mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta e cinco 

centavos).
• Endereço de instalação: na sede da câmara localizada na rua Capitão Olímpio, 177, 

Centro, CEP 35.640-000 cep:35640-000 -  ponto de referência:

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é da assinatura até a data 31712/2020, 
prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1.0 valor global do presente Termo de Contrato é de R$_______________.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da Câmara, para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 
01.031.0037.2.279. 3390.39.00 -  ficha 015 serviços de terceiros - pessoa jurídica
01.031.0041.1.089 038 4490.52.00 Equipamento e material permanente
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n° 8.666, de 1993.
5.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada.
5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ónus para a Contratante.
5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento.
5.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante.
5.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos.
5.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.
5.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 
ao SICAF.

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200

http://www.cmpompeu.mg.gov.br


C Â M A R A  M UNICIPAL DE PO M PE
www.cmpompeu.mg.gov.br

5.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outí 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no SICAF.
5.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
5.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
(Nota explicativa: Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos 
do art. 65, §1° da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de prestação.)
7. CLÁUSULA SÉTIMA -  DA RESPONSABILIDADE DAFORNECIMENTO 
DO OBJETO
7.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
8. CLÁUSULA OITAVA- FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados.
8.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis.
9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Rua Capitão Olímpio, 177 -  Centro -  Pompéu/MG Tel.: (037) 3523 9200
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9.1. São obrigações da Contratante:
9.1.1. Prestar o serviço no prazo e condições estabelecidas na proposta;
9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do aparelho fornecido 
provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo;
9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;
9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste contrato;
9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes da proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda:
10.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da instalação e fornecimento do objeto, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, tendo em vista o baixo 
valor.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às 
seguintes sanções:
12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;
12.3. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias;
12.3.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto;
12.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos;
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12.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo das sanções aplicáveis.
13.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos para a contratação; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato.
13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES
14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios 
gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
16.1. Em virtude dos princípios da economicidade e eficiência, a publicidade será feia por 
meio do Portal Transparência.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da cidade de Pompéu/MG.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.

PO M PE
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de.........................................de 2020

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA 
TESTEMUNHAS:
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PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 13/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2020

I - DO RELATÓRIO:

Trata-se de parecer jurídico relativo à dispensa de licitação epigrafada, tendo como 
objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecer aparelho de comunicação PABX na 
versão gabinete de rack à Câmara Municipal, de acordo com o termo de referência, anexados 
nos autos, para o exercício de 2020.

Estudada a matéria, passamos a opinar.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiramente, é importante destacar que nenhum procedimento licitatório terá 
início sema comprovação da existência de disponibilidade orçamentária específica para 
atender ao objeto do certame.

Acrescenta-se ao acima exposto que o art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000 - 
Lei de Responsabilidade Fiscal - trazem dois requisitos como condições prévias para a 
instauração de licitação de bens e serviços, como segue:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 
de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias.
( . . . )

§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução 
de obras;
( . . . )

E ainda, o artigo 14 da Lei Federal n° 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos - traz 
como obrigação para a instauração de procedimento licitatório, com a finalidade deadquirir 
bens, a indicação expressa dos recursos orçamentários suficientes para honrar os 
compromissos assumidos perante terceiros, sob pena de nulidade do ato, in verbis:

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de 
seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem 
lhe tiver dado causa.
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Na análise do processo administrativo em epígrafe, verifica-se que o departamento 
de contabilidade se manifestou no feito aduzindo que existe disponibilidade orçamentária 
específica para atender ao custo estimado do objeto do certame, atendendo aos comandos 
legais acima citados, tornando o procedimento licitatório regular neste quesito.

Segundo o art. 14, da Lei n° 8.666/93, nenhuma compra será feita sem a indicação 
dos recursos orçamentários para o seu pagamento. Igual disposição é albergada no art. 7o 
da mesma lei, no que toca às hipóteses de obras e serviços, situação que é repetida no 
caput do art. 38 do referido diploma normativo.

No caso ora em análise, consta nos autos declaração da existência de crédito 
orçamentário para atendimento da despesa em questão), constando a autorização da 
autoridade competente para a contratação pretendida.

A doutrina moderna ensina que todo ato administrativo precisa ser motivado. No 
terreno dos contratos administrativos não é diferente. Além de cumprir regramento legal, 
como, por exemplo, o contido nos arts. 2° e 50 da Lei n° 9.784/99, a decisão por contratar 
esse ou aquele objeto precisa ter uma conformação com o interesse público, situação que 
só é demonstrável a partir da motivação ou justificativa do ato de contratação.

Salienta-se que, em se tratando de licitações e contratos, levando em conta que os 
órgãos integrantes do controle externo irão analisar a conduta do gestor algum tempo 
depois, as razões que determinaram a prática do ato devem ser inteiramente registradas, 
para não permitir qualquer tipo de análise equivocada no futuro. Nesse sentido, tem- se que 
atentar também para o controle social, em crescimento no país, especialmente através da 
constituição de “observatórios sociais”, pelas redes sociais, ou, ainda, pelos canais de 
transparência.

Há que se ponderar, ainda, que justificar a abertura de um processo para 
contratação significa demonstrar previamente, de maneira metódica e didática, as razões 
pelas quais a Administração está a contratar esse ou aquele objeto, inclusive quanto ao 
aspecto quantitativo. Ou mesmo porque escolheu um caminho em detrimento de outro. 
Nesse sentido, tem-se que a justificativa genérica, que não demonstra claramente a ligação 
entre o objeto a ser contratado e a sua aplicação prática no dia-a-dia da Administração, nem 
o porquê fora escolhido esse ou aquele caminho, não é recomendável.

O que se põe aqui é que se houver no futuro algum questionamento sobre o porquê 
da contratação, o fato de ter sido bem justificado, com a indicação precisa das necessidades 
administrativas no momento histórico, colocará o gestor numa situação de tranquilidade 
frente às auditorias realizadas pelos órgãos de controle, ou frente aos questionamentos 
feitos pela sociedade.

No que tange à obtenção do resultado da pesquisa, o normativo prevê a média ou o 
menor dos preços obtidos em cada fonte, devendo a Administração se valer de três preços 
ou fornecedores, desconsiderados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados.

Note-se que tais diretrizes consolidam, em certa medida, a praxe administrativa e a 
orientação do TCU no tocante à utilização do número mínimo de três preços ou orçamentos 
de fornecedores distintos para realizar a estimativa de preços por ocasião da instauração de 
procedimento licitatório. Além disso, há vedação expressa da utilização de preços 
inexequíveis ou os excessivamente elevados como parâmetro de aferição do preço médio.

Na situação dos autos verifica-se que a Administração realizou pesquisa de preços 
de mercado, dentro do padrão jurídico-formal exigido.
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Convém ressaltar, no entanto, que as cotações de preços enviadas pelos 
fornecedores precisam estar válidas, legíveis, estar assinadas e carimbadas, conter número 
do CNPJ, estar datadas, conter identificação da pessoa que a firmou na qualidade de 
representante da empresa e. por fim, apresentar detalhes que evidenciem que a empresa 
consultada teve conhecimento prévio dos detalhes do objeto cotado.

Cabe destacar, ainda, que deve a Administração ter presente a importância da 
pesquisa de preço, no sentido de que o preço indicado reflita, efetivamente, o preço 
encontradiço no mercado consumidor pertinente, analisando caso a caso o preenchimento 
desta exigência de acordo com os elementos que dispuser.

Os casos de dispensa de licitação estão previstos no art. 24 da Lei n° 8.666/93 e 
abrangem hipóteses em que, embora exista viabilidade jurídica de competição, a lei autoriza 
a contratação direta.

Em tais hipóteses listadas no art. 24 da referida lei, o administrador pode, ou não, 
fazer o certame de licitação, ou seja, trata-se de uma decisão discricionária. Ressalte-se que 
a lista apresentada no artigo supracitado é exaustiva, de tal sorte que, se uma situação não 
se enquadrar em uma das hipóteses expressamente previstas, não poderá haver dispensa 
de licitação.

Para a incidência do referido dispositivo, então, são requisitos: a) ser a despesa de 
valor não superior a 10% do limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 23 da Lei 
8.666/93; e, b) não constituir a despesa uma parcela de uma outra contratação de maior 
vulto que possa ser realizada de um só vez.

Registra-se que a regra é a de que todo e qualquer contrato firmado pela 
Administração seja precedido de licitação, na forma do art. 37, inc. XXI, da CF/88. Em outros 
termos, a contratação direta é exceção a essa regra, razão pela qual precisam ser 
interpretadas com cautela e visar sempre o atendimento de uma situação de manifesto 
interesse público.

Quanto ao primeiro requisito a ser observado, não será possível contratar 
diretamente, via dispensa em razão do valor, se a despesa oriunda do contrato ultrapassar a 
cifra de 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 23 da 
referida Lei n° 8.666/93, cujo Decreto n° 9.412, de 18 de junho de 2018, assim estabelece:

Art. 1o Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes 
termos:
( . . . )

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais);
( . . . )

• Para preencher esse primeiro requisito, o contrato não poderá ser superior a R$ 
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Considerando que a contratação 
pretendida está estimada em um valor global de RS 16.153,85 (dezesseis mil e cento 
e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme se verifica do documento 
em anexo, entende-se por estar preenchido tal requisito.

Quanto ao segundo requisito - não constituir a despesa uma parcela de outra 
contratação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez - embora não o diga
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expressamente o inciso II do artigo 24, fica clara a intenção do legislador de impedir a 
contratação direta por meio de eventual fracionamento do objeto para adequar ao valor 
permitido para a dispensa. Em verdade, trata-se da aplicação, mutatis mutandi, da regra 
contida no § 5o do artigo 23 da Lei n° 8.666/93, que diz:

O fracionamento é prática vedada pelo § 5o do art. 23 da Lei n° 8.666/93. 
Caracteriza-se pela divisão da despesa com o propósito de utilizar modalidade de licitação 
inferior à recomendada pela lei para a totalidade dos gastos “ou para efetuar dispensas de 
certame, ocasionando contratações diretas sem disputa”. As licitações deflagradas ao longo 
do exercício financeiro, com vistas a um mesmo objeto ou finalidade, devem contemplar a 
modalidade de licitação “correspondente ao conjunto do que deveria ser contratado”.

Assim, cabe à Administração, com base no planejamento detalhado que deve 
nortear sua atuação na área de aquisição de bens e serviços, demonstrar que não realizou 
nem pretende realizar, no exercício financeiro, contratações do mesmo objeto ou objeto de 
natureza similar que, somadas, ultrapassem o limite máximo legal.

Portanto, à vista de todos os aspectos elencados, conclui-se que a inexistência de 
fracionamento será verificada se, para determinado objeto - aí inclusos os bens ou serviços 
de natureza similar -, não houve contratações prévias no exercício, nem há previsão de 
contratações ulteriores, em valor global superior ao limite legal.

A Administração deverá identificar, dentro do que for previsível, os objetos de 
mesma natureza ou natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, 
utilizando a modalidade pertinente ao somatório dos valores estimados; quando se estiver 
diante de contrato com possibilidade de prorrogação (art. 57, I, II e IV, da Lei n° 8.666/93), 
deve-se considerar todo o período de possível duração do contrato. Será possível dividir as 
contratações em tantas parcelas quantas forem económica e tecnicamente viáveis, desde 
que respeitada a modalidade correspondente ao todo, nos termos do art. 23 da Lei n° 
8.666/93.

Com efeito, parece ser esse o melhor entendimento, considerando o dever da 
Administração de prever e planejar seus gastos, aplicando os recursos públicos da melhor 
forma possível.

Anote-se que, por “natureza” dos bens e serviços, para fins de verificar a 
similaridade, deve-se entender espécie de um gênero. Exemplificando: sabão, detergente e 
desinfetante não são idênticos entre si, mas guardam fortes traços de similaridade, pois são 
todos do gênero “materiais de limpeza”.

Art. 23. (...)
§ 5o É vedada a utilização da modalidade “convite” ou “ tomada de 
preços” , conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou 
serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores 
caracterizar o caso de “ tomada de preços” ou “ concorrência” , 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou 
empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou 
serviço.
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Sobre a utilização da modalidade pertinente ao total, Carlos Ari Sundfeld

“ Com isso objetiva-se sobretudo evitar que, por meio do 
fracionamento do objeto a ser licitado e consequente abertura 
de múltiplas licitações, acabe-se utilizando modalidade 
licitatória mais singela, em detrimento da competitividade, 
embora o porte económico das várias parcelas exigisse, se 
enfeixada em um único contrato, modalidade mais ampla.”

Observe-se que a preservação do princípio da moralidade é, explicitamente, a base 
do comentário acima. Observe-se, ainda, que ele tem total cabimento para fundamentar a 
adoção da tese acima delineada: é necessário que se preserve a competitividade e se 
busque a fiel aplicação da Lei de Licitações, obrigando que se eleja a modalidade e afira a 
possibilidade de dispensa considerando todos os objetos cuja necessidade seja previsível 
durante o respectivo lapso temporal (exercício orçamentário ou provável duração do 
contrato). Do contrário, chegar-se-ia ao cúmulo de admitir-se a realização, basicamente, de 
convites e dispensas de licitações fundadas nos incisos I e II do art. 24, da Lei n° 8.666/93.

No caso em tela, a dispensa de licitação epigrafada tem como objeto a contratação 
de prestação de serviço de jardinagem, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei n° 
8.666/93:

Art. 24. É dispensável a licitação:
( . . . )

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea “ a” , do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 
que possa ser realizada de uma só vez;
( . . . )

De acordo com os incisos I e II do artigo 24, a licitação é dispensável para obras e 
serviços de engenharia de valor estimado em até R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) ou 
para outros serviços e compras e para alienações de valor até R$ 17.600,00 (dezessete mil 
e setecentos reais), conforme Decreto n° 9.412, de 18 de junho de 2018, desde que, em 
ambos os casos, não se refiram a parcelas de uma mesma obra, compra ou serviço que 
possam ser realizadas de uma só vez.

Assim, de acordo com o diploma legal, poderá ser dispensada a licitação para 
contratação de serviços diversos daqueles de engenharia com valor estimado em até R$ 
17.600,00 (dezessete mil e setecentos reais).

Caso ultrapasse esse valor, será necessária a abertura de licitação, em que a 
modalidade adotada deve ater-se aos limites constantes do art. 23 da Lei n° 8.666/93, salvo 
se configurar outra hipótese de dispensa ou inexigibilidade.

Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, a dispensa de licitação deve ser 
excepcional, pois a regra é que toda a contratação da Administração Pública deve ser 
precedida de licitação, com a finalidade de preservar o Princípio da Supremacia do Interesse 
Público e o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público sobre o Privado, princípios 
basilares da Administração Pública.
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Portanto, o critério de limite de preço só foi adotado pelo legislador para 
caso de compras ou serviços de pequeno valor, pudesse o Poder Público contratar pela 
modalidade mais célere de licitação ou, excepcionalmente, dispensá-la, já que existem 
hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou frustraria a própria consecução dos 
interesses públicos. Dessa forma, o procedimento licitatório normal conduziria ao sacrifício 
do interesse público e não asseguraria a contratação mais vantajosa.

Frise-se que a ausência de licitação não equivale à contratação informal, realizada 
com quem a Administração bem entender, sem cautelas nem documentação. Nesse 
sentido, a contratação direta não significa inaplicação dos princípios básicos que orientam a 
Administração Pública, ou seja, não caracteriza poder discricionário puro ou livre atuação 
administrativa. Permanece o dever de realizar a melhor contratação possível, dando 
tratamento igualitário a todos os possíveis contratantes.
Por isso, em um primeiro momento, a Administração verificará a existência de uma 
necessidade a ser atendida; deverá diagnosticar o meio mais adequado para atender ao 
reclamo; definirá o objeto a ser contratado, inclusive adotando providências acercada 
elaboração de orçamentos e da apuração da competitividade entre a contratação e as 
previsões orçamentárias. Por fim, deverá buscar a melhor solução, respeitando, na medida 
do possível, o mais amplo acesso dos interessados à disputa pela contratação.

Nesse contexto, pela análise dos documentos que instruem o presente processo, 
percebe-se que essas providências foram tomadas, inclusive no que diz respeito ao limite do 
valor, uma vez que o custo estimado é de RS 16.153,85 (dezesseis mil e cento e cinquenta 
e três reais e oitenta e cinco centavos). O preço médio proposto mostra-se compatível com 
o praticado no mercado, segundo a planilha de cotação.

Indo mais adiante, sobre a instrução do processo de dispensa de licitação, a 
instrução dos processos de contratação direta precisa obedecer às regras contidas no artigo 
26, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 40 do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 
3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço;
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados.

Analisando-se esse dispositivo, vê-se que a situação da dispensa prevista no inciso 
II do art. 24 da mesma lei não foi tipificada no artigo transcrito. Isso, em tese, poderia levar 
ao entendimento de que não seria necessário instruir os presentes autos com as exigências 
ali referidas.
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No entanto, a interpretação sistemática leva a outro entendimento, 
termos, é necessário, mesmo na hipótese do inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93, seguir o 
regramento do art. 26 dessa mesma lei, ao menos naquilo em que for aplicável. É que, por 
princípio, mesmo nessa hipótese de dispensa a contratação direta não consiste em 
oportunidade concedida pela lei para que a Administração realize contratações inadequadas 
ou prejudiciais ao interesse público. Bem por isso, assim já decidiu do TCU:

“ Em qualquer contratação efetuada com dispensa de licitação, 
observe, com rigor, o disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, de 
modo que sejam devidamente justificados os motivos da 
escolha do fornecedor ou executante e os preços pactuados.”
(Decisão n° 30/2000, Plenário, rei. Min. Guilherme Palmeira.)

Sobre o tema, Marçal Justen Filho afirma que “ nenhum gestor de recursos 
públicos poderia escusar-se a justificar uma contratação direta sob o fundamento de 
que a hipótese não estava prevista no art. 26” (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, Dialética, 12a edição, 2008.).

Portanto, nas hipóteses de dispensa em razão do valor, será sempre necessário: a) 
justificar a escolha do fornecedor - ficando o registro de que quando a escolha do fornecedor 
recai sobre o fornecedor que apresentou o menor preço, tem-se por justificada a sua 
escolha; b) justificar o preço, inclusive evitando o pagamento, em qualquer circunstância, de 
preços fora do mercado.
III - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

O art. 38, da Lei de Licitações e Contratos prevê alguns requisitos mínimos que 
devem existir no processo administrativo que derem início ao procedimento licitatório, in 
verbis:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de 
seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 
juntados oportunamente:
I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 
21 desta Lei, ou da entrega do convite;
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro 
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, 
dispensa ou inexigibilidade;
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e 
respectivas manifestações e decisões;
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o 
caso, fundamentado circunstanciadamente;
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
XI - outros comprovantes de publicações;
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XII - demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convénios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Pois bem, em sede de exame prévio do processo administrativo, que, via de regra, 
consiste em verificar os autos no estado em que se encontra o procedimento licitatório, e 
nesse sentido, observamos os seguintes elementos:

a) autuação, protocolo e numeração;
b) solicitação de despesa com justificativa ( f l. );
c) três cotações de preço (fl.);
d) Portaria de Nomeação da CPL (fl. );
e) Parecer Contábil dando conta da Rubrica em Dotação Orçamentária ( f l. );
f)  Requisição à Presidente de autorização da abertura de procedimento licitatório

g) Ordem de Abertura de Processo Licitatório com Despachos da Presidente 
acionando a assessoria jurídica ( f l. );

h) solicitação da Comissão Permanente de Licitação acionando a assessoria 
jurídica para se manifestar sobre a Dispensa de Licitação (fl. );

i) minuta de Edital (não se aplica);
j) minuta do Contrato (fls. ).
A documentação apresentada está em consonância com os ditames da Lei n° 

8.666/93.Compulsando-se os autos do presente processo administrativo, é possível extrair 
que fora regularmente iniciado, tendo sido autuado, protocolado e registrado, na forma 
exigida pelo artigo 38, caput, c/c artigo 4o, todos da Lei n° 8.666, de 1993. Além disso, suas 
folhas foram sequencialmente numeradas e rubricadas, tal como exige o artigo 22, § 4o, da 
Lei n° 9.784, de 1999.

Quanto à minuta do contrato administrativo, seus requisitos mínimos de elaboração 
estão contidos no art. 55 da Lei n° 8.666/93, trazendo as seguintes exigências:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 
entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 
classificação funcional programática e da categoria económica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, 
quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 
cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;

(fi.);
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IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, 
rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 
conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou 
a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 
casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
§ 1o (Vetado). (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administração Pública com 
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no 
estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare 
competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.
§ 3o No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade 
comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de 
tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores 
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, de 17 de março 
de 1964.

A minuta do contrato administrativo de dispensa de licitação constante deste 
processo administrativo observou todas as exigências mínimas recomendadas pela Lei 
Federal n° 8.666/93, atendendo assim aos princípios inerentes à Administração Pública: 
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e princípio da indisponibilidade 
do interesse público.

Por fim, a publicação do resumo do contrato na imprensa oficial é necessária seja 
qual for seu valor, salvo na hipótese da publicação anterior do ato de dispensa ou 
inexigibilidade.

I V-DA CONCLUSÃO:
Compulsando os autos administrativos, verificamos que os documentos acostados 

a este processo administrativo estão em consonância com os ditames da Lei n° 8.666/93.
Por fim, o procedimento licitatório, no que se refere à dispensa de licitação e a seus 

anexos, se encontra dentro das exigências previstas na Lei n° 8.666/93, bem como os atos 
até então praticados estão dentro da legalidade, não havendo nada que possa obstar o 
prosseguimento do feito.

Pelo exposto, o parecer é pelo prosseguimento do feito, nos termos da legislação
aplicável.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.
Pompéu/MG, 27 de f e v e r e i r q j d e ^ ^ -------

Paulo Henrique de Abreu _______ _______ .»
Assessor Jurídico 
OAB/MG 73.610
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