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PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017-CMC 

EDITAL 

 

1.  DA CONVOCAÇÃO 

 

1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL – CMC, inscrita no CNPJ sob o n.º 
05.111.372/0001-09, por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 
005/2017-DA, de 02 de janeiro de 2017, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n.º 018/018/DA/CMC/2017, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de 
empreitada por preço global, na data, horário e local abaixo indicados, mediante 
as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.2 A presente licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002; Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002; 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto nº 3.555, de 
08 de agosto de 2000, com a nova redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000; Decreto nº 3.784, de 06 de abril de 2001; Decreto Estadual nº 
0199, de 09 de junho de 2003; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei n.º 
11.488, de 15 de junho de 2007; e Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem 
como pelas condições e exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 

1.3 Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de 
Habilitação deverão ser entregues à Comissão de Apoio, reunida em sessão 
pública na data, horário, local e endereço abaixo definido: 

 

Data de Abertura: dia 06 de dezembro de 2017 (quarta-feira) 

Horário: 10h00min 

Local: Prédio da Câmara Municipal de Castanhal 

Endereço: Rua Ilson Santos nº 450, bairro Nova Olinda, CEP 68.742-190 / 
Castanhal/PA. 

Informações: Fone – (91) 3721-2643 (Dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas). 

   E-mail: camaradecastanhal@hotmail.com.br 

 

1.4 Não havendo expediente na data acima, fica a licitação automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e no mesmo 
local e endereço. 
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1.5 O contrato decorrente desta licitação deverá, obrigatoriamente, ser assinado 
digitalmente. 

 

2.  DO OBJETO 

 

2.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (UM) VEÍCULO DE 
PASSEIO, TIPO SEDAN MÉDIO, de conformidade com o Termo de Referência 
– Anexo I – deste Edital, para entrega imediata na Diretoria Administrativa, 
localizada no endereço acima indicado. 

2.2 O produto formador do objeto desta licitação está descrito no Termo de 
Referência –  Anexo I – deste Edital, devidamente especificado, quantificado e 
com o respectivo preço máximo orçado. 

2.3 Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO, cujo preço unitário final do produto 
não poderá exceder ao valor orçado pela Administração. 

2.4 Para efeito desta licitação, entende-se como valor orçado pela Administração 
o preço máximo que a Administração está disposta a pagar pela aquisição do 
produto, ou seja, do objeto em licitação. 

2.5 As empresas deverão ofertar produto de marcas reconhecidas pelo 
mercado como de boa qualidade. 

2.5.1 Será desclassificada a proposta com o produto ofertado sem menção da 
marca, modelo, etc., assim também produto que apresente de baixa qualidade. 

 

3.  DO ACESSO AOS TERMOS DO EDITAL 

 

3.1 Os termos do presente edital estarão disponíveis, para consulta, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada no prédio da Câmara Municipal de 
Castanhal, Rua Ilson Santos nº 450, bairro Nova Olinda, CEP 68.742-190 / 
Castanhal/PA, no horário das 08h00min às 14h00min, de segunda-feira à sexta-
feira, ou pelos endereços eletrônicos camaradecastanhal@hotmail.com.br ou 
www.camaradecastanhal.pa.gov.br. 

3.2 A cópia do edital e de seus anexos poderá ser disponibilizada em meio 
magnético, para tanto, o interessado deverá comparecer junto à Comissão de 
Apoio e apresentar uma mídia, na qual será gravado o edital e seus anexos. 

3.3 O interessado em participar deste certame é obrigado a informar por escrito 
seus dados cadastrais para que, havendo alteração nos termos do presente 
edital ou qualquer interposição de recurso, possa o licitante ser informado, a 
tempo, a respeito das modificações processadas ou decisões exaradas pela 
Administração. 

mailto:camaradecastanhal@hotmail.com.br
http://www.castanhal.pa.leg.br/
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3.4  As empresas que fizerem download do Edital através da página da Internet 
da Câmara www.camaradecastanhal.pa.gov.br DEVERÃO enviar e-mail 
para o endereço camaradecastanhal@hotmail.com.br com os dados da 
empresa (razão social, endereço, CNPJ / MF, fone, e-mail e pessoa de 
contato). O não envio dos dados ou envio com dados incorretos exime a 
Comissão de Apoio da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 

 

4.  DO VALOR ORÇADO 

 

4.1 O preço máximo orçado pela administração para aquisição do objeto desta 
licitação está descrito no respectivo Termo de Referência – Anexo I deste Edital 
– cujo valor total é de R$57.815,60 (cinquenta e sete mil oitocentos e quinze 
reais e sessenta centavos). 

 

5.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 Os recursos orçamentários para o custeio da aquisição do produto em licitação 
estão previstos no Orçamento da Câmara Municipal de Castanha vigente e, 
devidamente, provisionado sob a seguinte rubrica orçamentária, a seguir: 

 

Unidade Orçamentária  Descrição 

ÓRGÃO 10 – Câmara Municipal de Castanhal 

01 031 0001 1.042 – Aquisição de mobiliário e 
equipamentos permanentes - CM 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e 
Material Permanente 

 

6.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1  Poderão participar deste certame empresas estabelecidas regularmente no país, 
cuja finalidade e ramo de atuação estejam relacionados com o fornecimento dos 
produtos relativos ao objeto desta licitação e que atendam a todas às 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
Anexos. 

6.2  Para efeito desta licitação, entende-se como empresa estabelecida regularmente 
no país a empresa que exerça suas atividades econômicas em um 
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estabelecimento nos moldes definido no Art. 1.142 do Código Civil, que assim 
conceitua: “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, 
para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. 

6.3  A finalidade e o ramo de atuação serão averiguados no momento do 
credenciamento de cada empresa interessada em participar deste evento e 
aquela que não satisfizer estas exigências terá seu credenciamento recusado e 
não poderá participar ativamente deste certame, ou seja, estará impedida de 
apresentar proposta de preço e de se manifestar sobre os procedimentos 
adotados durante a sessão. 

6.4  É vedada a participação na licitação de empresas que: 

a) se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação. 
b) estejam com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial. 
c) estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito 
Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal n° 
8.666/1993, e também no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 
d) estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 
sanção decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 
§ 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998. 
e) se apresentem constituídas na forma de consórcio; controladoras, coligadas 
ou subsidiárias entre si; e estrangeiras que não funcionem no país. 
f) tenham em seu quadro societário ou de cooperados servidor ou dirigente 
vinculado à Câmara Municipal de Castanhal (Art. 9º, inciso III da Lei Federal nº 
8.666/1993).  
g) cujo sócio ou dirigente seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive do pregoeiro ou da 
autoridade administrativa da Câmara Municipal de Castanhal (Acórdão nº 
2.105/2008 - Plenário TCU e Recurso Extraordinário nº 423.560/2012 – Supremo 
Tribunal Federal). 

6.5  As empresas interessadas em participar nesse processo deverão entregar em 
sessão pública, na data marcada para a abertura deste PREGÃO: 

7.5.1  O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS e o ENVELOPE Nº 2 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e entregar em separado, fora dos 
envelopes, as CREDENCIAIS do representante e a DECLARAÇÃO DE PORTE 
DA EMPRESA. 

6.6  É facultada as licitantes a participação na licitação enviando seus 
envelopes "Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação", ambos 
devidamente lacrados, rubricados nos fechos, devidamente identificados e 
endereçá-los à Comissão de Apoio. Os envelopes enviados por essa forma 
só serão aceitos pela Comissão se lhes forem entregues até o horário de 
encerramento da recepção dos envelopes, e se entregues sem qualquer 
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violação de seu conteúdo. 

6.7  As licitantes que desejarem utilizar-se de via postal para o envio das 
propostas preços e documentação de habilitação deverão acondicionar os 
Envelopes “Nº 1” e “Nº 2”, conforme itens 9, 10, 11 e 17 deste Edital, todos 
devidamente lacrados e rubricados nos fechos, em um único envelope e 
endereçá-lo a Câmara Municipal de Castanhal, rua Ilson Santos nº 450, 
bairro Nova Olinda, CEP 68.742-190 / Castanhal/PA, aos cuidados da 
COMISSÃO DE APOIO e com o seguinte aviso: NÃO ABRIR. 

6.8  A Comissão de Apoio não se responsabilizará por documentos encaminhados 
em desacordo com o subitem anterior, principalmente no que se refere ao seu 
destinatário, que, conforme fora colocado, deverá ser a COMISSÃO DE APOIO, 
isso porque o protocolo da Câmara está autorizado a abrir correspondências, 
exceto aquelas endereçadas à referida Comissão. 

6.9  O objeto desta licitação não poderá ser subcontratado em nenhuma hipótese. 

 

7.  DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO 

 

7.1  Questionamentos poderão ser encaminhados à Câmara, aos cuidados da 
Comissão de Apoio, por intermédio do e-mail 
camaradecastanhal@hotmail.com.br. 

7.2  Só terão validade os esclarecimentos sobre o conteúdo deste Edital que forem 
prestados, por escrito, pela Comissão de Apoio. 

7.3  Os termos deste Edital poderão ser impugnados, no todo ou em parte, em 
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. 
Decairá o direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que o tendo 
aceitado sem objeção, venha, após o julgamento desfavorável, apresentar falha, 
ou irregularidade que o viciem. 

7.3.1 É facultada a qualquer interessado a apresentação de requerimento de 
esclarecimentos sobre o ato convocatório do Pregão e seus Anexos, desde 
que seja protocolado na Câmara Municipal de Castanhal. 

7.3.2 Não impugnado o ato convocatório, precluirá toda a matéria nele 
constante. 

7.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início da contagem desses prazos e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam 
e vencem os prazos referidos neste Edital, em dia de expediente na Câmara 
Municipal de Castanhal. 

7.4  O requerimento pode envolver, inclusive, a solicitação de cópias da legislação 
disciplinadora do procedimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para 
cobrir o custo de reprodução gráfica. 
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7.5  O requerimento deverá ser formalizado mediante a apresentação de solicitação 
formal escrita dirigida à autoridade subscritora do Edital, devidamente 
protocolado na Câmara Municipal de Castanhal, situada à Rua Major Ílson 
santos, 450 - Nova Olinda - CEP: 68.742-000, Castanhal-PA. No horário de 
expediente, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00min às 14h00min. 

7.6  Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento do requerimento da solicitação por parte da 
autoridade subscritora do Edital, passando eles a integrar, juntamente com o 
requerimento que lhes deu origem, os autos do processo. 

7.7  As questões formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas, 
serão divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo 
quanto à identificação da empresa consulente. 

7.8  A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro, por escrito, firmadas por quem 
tenha poderes para representar a empresa ou por qualquer cidadão que 
pretenda impugnar o ato de convocação. 

7.9  A impugnação intempestiva não será conhecida. 

7.10 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 

7.11 A não impugnação do ato convocatório implicará na plena aceitação, por parte 
dos interessados, de todas as condições estabelecidas. 

 

8.  DOS ANEXOS 

 

8.1 Constituem os Anexos do presente edital: 

a) Anexo I  : Termo de Referência; 

b) Anexo II  : Modelo da Proposta de Preço Inicial; 

c) Anexo III : Modelo de Declaração de Enquadramento Fiscal (Porte da          
Empresa); 

d) Anexo IV  : Modelo de Declaração de Inexistência de Parentesco; 

e) Anexo V  : Modelo de Declaração ao Não Emprego de Menor; 

f) Anexo VI  : Minuta do Contrato. 

g) Anexo VII  : Modelo de Termo de Credenciamento (Procuração); 

h) Anexo VIII : Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento de Licitar; 

i) Anexo IX  : Modelo de Declaração de Habilitação. 
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9.  DO CREDENCIAMENTO (apresentar documentação em separado) 

 

9.1 As empresas interessadas neste PREGÃO PRESENCIAL deverão credenciar 
apenas 01 (um) representante (por instrumento público ou particular de 
procuração), que o habilite a participar e intervir no procedimento licitatório em 
nome da empresa, com poderes para formular lances verbais de preços, firmar 
declarações, desistir ou apresentar razões de recursos, assinar a ata e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao presente certame 

9.1.1 No dia, hora e local estipulado neste Edital, os licitantes se apresentarão 
ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio devidamente identificados com cédula de 
identidade ou documento equivalente que contenha fotografia e portando 
Termo de Credenciamento, com base no modelo constante no Anexo VII,  
deste Edital (deverá ser apresentado fora dos envelopes). 

9.2 A não apresentação do Termo de Credenciamento citado não será motivo para 
desclassificação ou inabilitação do licitante, mas impedirá que o representante 
se manifeste ou responda em nome do licitante durante a sessão. 

9.3 Será admitida a presença de apenas 1 (um) representante para cada licitante 
credenciado. 

9.4 Cada credenciado poderá representar 1 (um) único licitante. 

9.5 Os documentos exigidos serão apresentados em original ou em cópia 
autenticada, em cartório competente, ou em cópia simples, desde que 
acompanhadas do respectivo original, no credenciamento, para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, à 
exceção das certidões obtidas via internet. Os documentos extraídos de 
sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos a comprovação de sua 
veracidade pela Administração, no ato da abertura da habilitação. 

9.6 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

 

9.6.1 SOCIEDADE LIMITADA (inclusive ME, EPP e EIRELI), SÓCIO com 
poderes de representação: 

a) Cédula de identificação civil (com foto) ou documento equivalente do sócio 
representante. 

b) Contrato social ou documento equivalente, acompanhado de todas 
respectivas alterações, ou documento consolidado, no qual conste a atribuição 
de representação da empresa em nome do sócio que está se credenciando a 
participar deste processo. 

c) Comprovação de inscrição no CNPJ 
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d) E os documentos listados no subitem 9.7. 

 

9.6.2 SOCIEDADE LIMITADA (inclusive ME, EPP e EIRELI), OUTROS ou 
sócio sem poderes de representação: 

a) Cédula de identificação civil (com foto) ou documento equivalente do 
representante. 

b) Cédula de identificação civil (com foto) ou documento equivalente do(s) 
sócio(s). 

c) Procuração pública ou particular, esta reconhecida em cartório, outorgando 
poderes à pessoa que está se credenciando a participar deste processo para 
que, em nome da outorgante, possa tomar decisões pertinentes a processos 
licitatórios, entre as quais a assinatura de proposta de preços e a oferta de 
lances verbais. 

d) Contrato social ou documento equivalente, acompanhado de todas 
respectivas alterações, ou documento consolidado, no qual conste a atribuição 
de representação da empresa em nome do sócio que está outorgando a 
respectiva procuração. 

e) Comprovação de inscrição no CNPJ 

f) E os documentos listados no subitem 9.7. 

 

9.6.3 SOCIEDADE ANÔNIMA: 

a) Cédula de identificação civil (com foto) ou documento equivalente do 
representante. 

b) Procuração pública ou particular, esta reconhecida em cartório, outorgando 
poderes à pessoa que está se credenciando a participar deste processo para 
que, em nome da outorgante, possa tomar decisões pertinentes a processos 
licitatórios, entre as quais a assinatura de proposta de preços e a oferta de 
lances verbais. Ou seja, diretamente vinculado à correspondente natureza 
jurídica, com poderes específicos para, além de representar o licitante em 
todas as etapas do Pregão, conduzir as seguintes ações: 

I - apresentar a declaração de que o licitante cumpre as exigências contidas no 
Edital e em seus Anexos; 

II - entregar os envelopes contendo a Proposta de Preços e a documentação 
de habilitação do licitante; 

III - formular lances ou ofertas verbalmente; 

IV - negociar redução de preço ofertado com o Pregoeiro; 

V - desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e 
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motivadamente sobre a intenção de fazê-lo; 

VI - assinar a ata da sessão; 

VII - prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro; e 

VIII - praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

c) Estatuto Social, acompanhado de todas respectivas alterações, arquivado 
na Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a atribuição de 
representação da sociedade em nome da pessoa que está outorgando a 
respectiva procuração. 

d) Ata da última eleição dos administradores, registrada já Junta Comercial 
ou órgão competente. 

f) Comprovação de inscrição no CNPJ  

g) E os documentos listados no subitem 9.7. 

9.7 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS POR TODOS OS LICITANTES: 

a) Declaração de Inexistência de Impedimento de Licitar, conforme modelo 
sugerido no Anexo VIII deste Edital. 

b) Declaração que não Emprega Menor, conforme modelo sugerido no Anexo 
V deste Edital. 

c) Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme modelo sugerido no 
Anexo IV deste Edital. 

9.8 Apresentar a  Declaração de Porte da Empresa, enquadramento fiscal, para 
comprovação, caso a empresa se enquadre no regime de Microempresa 
e/ou Empresa de Pequeno Porte no que se trata os Artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e na Lei Complementar 
147/2014, fora dos envelopes Nº 1 (Proposta de Preços) e Nº 2 (Documentos 
de Habilitação) de acordo com modelo constante no Anexo III deste Edital, que 
deve ser entregue em papel timbrado do licitante, assinado por seu 
representante legal. 

9.8.1 A ausência da Declaração de Porte da Empresa, impedirá a Microempresa 
ou a Empresa de Pequeno Porte, de receber o tratamento Favorecido, 
Diferenciado e Simplificado que dispõem as legislações pertinentes. 

9.9 A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa 
do Pregoeiro; neste caso, para efeito de ordenação das propostas e apuração 
do menor preço, será mantido o preço apresentado na proposta escrita do 
licitante excluído. 

9.10 Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e pela Equipe 
de Apoio e juntados ao processo administrativo. 
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10.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (apresentar declaração em separado) 

 

10.1 O licitante deverá apresentar, fora dos envelopes Nº 1 (Proposta de Preços) e 
Nº 2 (Documentos de Habilitação), DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com modelo constante no 
Anexo IX deste Edital, que deve ser entregue em papel timbrado do licitante, 
assinado por seu representante legal. 

 

11.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE 
PREÇOS) 

 

11.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada separadamente dos documentos 
de habilitação, em envelope lacrado (Envelope nº 1), contendo 
preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa: 

 

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017-CMC 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: (Rua, nº, bairro, CEP, município) 

DATA DE ABERTURA: 06/12/2017  

HORÁRIO: 10h00min 

 

11.2 A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme modelo constante 
neste Edital, obedecendo às seguintes condições: 

a) deve ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida com clareza 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente; 

b) suas páginas devem ser numeradas sequencialmente, de preferência 
encadernadas ou preparadas em pasta, devidamente fechada, para que não 
existam folhas soltas; 

c) não deve conter rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas que dificultem sua 
análise; 

d) deve conter nome, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual (ou 
municipal, se for o caso) do licitante, assim como, preferencialmente, telefone 
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ou fax e endereço eletrônico, se houver, para contato; 

e) deve conter identificação do número do Pregão Presencial; e 

f) deve ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo 
procurador na sua última página e rubricada nas demais páginas. 

11.3 A Proposta de Preços deverá conter: 

11.3.1 Marca e modelo do produto ofertado; 

11.3.2 Preço Unitário, e indicação de preço total; 

11.3.3 O preço deverá ser expresso em reais, limitando-se a dois dígitos após a 
vírgula; 

11.3.4 Descrição completa, detalhada, individualizada e precisa do objeto da 
licitação, em conformidade com as especificações contidas neste Edital e em 
seus Anexos; 

11.3.5 Declarar que tem ciência de que caso o Pregoeiro julgue necessário, 
convocará a primeira colocada depois da fase de lances (proposta de menor 
valor) a apresentar a comprovação da qualidade do equipamento / produto 
ofertado, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da 
notificação, para avaliação técnica de compatibilidade e qualidade do produto. 

11.3.6 A validade da proposta, que não poderá ser inferior a sessenta dias, 
contados da data de apresentação da mesma. 

11.3.7 Garantia: especificar a garantia do objeto conforme a do fabricante. 

11.3.8 Prazo de Entrega: o prazo de entrega para o item, será de no máximo 20 
(vinte) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento / 
Requisição / Pedido.  

11.4 No preço unitário oferecido pelos licitantes, deverão estar incluídos, além do 
lucro, todas as despesas e custos como frete, tributos de qualquer natureza e 
todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação. 

11.5 A apresentação da Proposta de Preços pelo licitante implica a aceitação de 
que: 

a) o prazo de pagamento será contado da data de recebimento da Nota Fiscal 
pela Câmara Municipal de Castanhal. 

b) as condições de pagamento, que deverá ocorrer em até cinco dias após o 
recebimento efetivo do produto. 

c) não será aceita proposta de preço inicial que apresentar preço unitário 
simbólico, irrisório, de valor zero, de valor considerado inexequível e de valor 
superior ao orçado. 
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12.  CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

12.1  A seguir, o Pregoeiro procederá à classificação provisória, pelo critério de 
MENOR PREÇO, das propostas de preços oferecidas. Mediante análise e 
monitoramento das propostas o Pregoeiro relacionará todas as propostas em 
ordem crescente, começando pela proposta de menor preço e terminando com 
a proposta de maior preço. 

12.2  O Pregoeiro classificará para participar da etapa de apresentação de lances 
verbais   o autor da proposta de menor preço e todos os licitantes que 
tenham apresentado propostas de no máximo, 10% (dez por cento) superior 
àquela de menor preço. 

12.3  Quando não houver, no mínimo 3 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem 12.2, o Pregoeiro classificará para a etapa de 
apresentação de lances verbais, além do autor da proposta de menor valor 
(ou seja, a de menor preço): 

12.3.1 O(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) de preços tenha(m) sido 
classificada(s) em segundo lugar, independentemente da proposta estar 
dentro do limite de 10% (dez por cento) mencionado no subitem 12.2; e 

12.3.2 Somente no caso de existir uma única proposta classificada em segundo 
lugar, o(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) de preço tenha(m) sido 
classificada(s) em terceiro lugar, independentemente do valor proposta estar 
dentro do limite de 10% (dez por cento) mencionado no subitem 12.2. 

12.4  Havendo empate entre 2 (duas) ou mais propostas, será efetuado sorteio para o 
estabelecimento da ordem de classificação, cabendo ao vencedor do sorteio 
apresentar lance depois do perdedor na etapa de apresentação de lances 
verbais. 

12.5  Havendo um único licitante ou uma única proposta válida, o Pregoeiro 
poderá decidir, mediante justificativa, pela suspensão do Pregão, inclusive 
para melhor avaliação das regras do Edital e de seus Anexos e das 
limitações do mercado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, pela sua 
continuidade, desde que não haja prejuízos à Administração. 

12.6  O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, iniciando-se a etapa com o lance do 
autor da proposta classificada de maior preço, vindo a seguir os lances dos 
demais classificados, em ordem crescente, ou seja, a licitante de menor preço 
será a última a oferecer lance verbal. 

12.7  Havendo disposição do licitante para oferecer lance, este deve, 
obrigatoriamente, propor valor menor que o contido na oferta anterior. 

12.8  Não poderá haver desistência de lances já ofertados. 

12.8.1 Em caso de desistência de lances já ofertados, o licitante desistente 
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sujeita-se às penalidades previstas neste Edital. 

12.9  A desistência de um licitante de apresentar novo lance verbal, quando 
convocado pelo Pregoeiro, implicará sua exclusão da etapa de apresentação 
de lances verbais e a manutenção do último valor por ele ofertado para fins de 
posterior ordenação das propostas. 

12.10  A etapa de apresentação de lances verbais, será declarada encerrada pelo 
Pregoeiro quando todos os licitantes declinarem da formulação de novo lance. 

12.11  Se nenhum licitante oferecer lance verbal, o Pregoeiro poderá aceitar a 
proposta escrita de menor valor, se ela atender todas as exigências deste 
Edital e de seus Anexos e for compatível com os preços praticados no 
mercado, devendo o Pregoeiro, também, negociar para que seja obtido um valor 
menor. 

12.12  Da mesma forma, havendo durante a etapa de apresentação de lances verbais 
uma única oferta, o Pregoeiro poderá aceitá-la se ela atender todas as 
exigências deste Edital e de seus Anexos e forem compatíveis com os preços 
praticados no mercado, devendo o Pregoeiro, também, negociar para que seja 
obtido um valor menor. 

12.13  Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei complementar 
147/2014 a comissão aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

12.14  Declarada encerrada a etapa de apresentação de lances verbais, o Pregoeiro 
procederá à nova classificação das propostas, incluindo propostas selecionadas 
ou não para essa etapa, na ordem crescente de preços. 

12.15  Para proceder à classificação, o Pregoeiro considerará: 

a) o último lance ofertado, no caso dos licitantes selecionados para a etapa 
de apresentação de lances verbais; 

b) o valor contido na proposta escrita, no caso: 

I - dos licitantes não classificados para a etapa de apresentação de lances 
verbais; 

II - dos licitantes classificados para a etapa de apresentação de lances 
verbais, mas que não apresentaram nenhum lance. 

12.16  Ordenadas as propostas que compõem esta licitação, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da proposta do licitante classificado em primeiro lugar, decidindo 
motivadamente a respeito, sendo facultado a ele negociar visando obter menor 
preço. 

12.17  A decisão do Pregoeiro será baseada na comparação do preço obtido com os 
preços praticados no mercado ou com os preços ofertados em licitações 
anteriores, sendo que as informações utilizadas na sua decisão devem ser 
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anexadas aos autos do processo. 

12.18  O Pregoeiro poderá, também, solicitar a demonstração da exequibilidade do 
preço proposto, devendo o licitante estar pronto para prestar informações sobre 
os custos, inclusive com apresentação de planilhas e demonstrativos que 
justifiquem sua proposta. 

12.19  Em caso de não apresentação ou de insuficiência das informações 
mencionadas no subitem anterior, o Pregoeiro poderá desclassificar o licitante, 
devendo para isso promover despacho fundamento, que será anexado aos 
autos do processo, examinando a proposta do licitante classificado na 
sequência. 

 

13.  DA FORMULAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DOS LANCES VERBAIS 

 

13.1 As empresas classificadas para a fase de lances verbais, ao comando do 
Pregoeiro, devem formular seus lances de preços em valores decrescentes 
distintos e sucessivos. 

13.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de 
ordenação de valor das propostas. 

13.3 No sentido de dinamizar a fase lances verbais, o Pregoeiro poderá, de comum 
acordo com os licitantes, definir um valor mínimo de redução nos lances a serem 
ofertados. 

13.4 A formulação dos lances será iniciada pela empresa autora da proposta 
classificada que apresentou o maior valor, seguidas das demais em ordem 
decrescente de valor. 

13.5 O tempo para a formulação de cada lance por licitante será de no máximo cinco 
minutos. O licitante que não formular o seu lance no tempo máximo antes citado 
perderá o direito de continuar formulando lances, podendo, entretanto, continuar 
participando ativamente das outras fases sequenciais do processo. 

13.6 Cessada a fase de lances verbais e havendo ME/EPP dentre os formuladores 
dos respectivos lances e a fim de aplicar as determinações contidas nos Artigos 
44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 serão identificadas as que ofertaram 
preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço ofertado, 
desde que o menor preço não tenha sido ofertado por uma ME/EPP. 

13.7 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado 
terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente 
abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos. 

13.8 Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
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estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que 
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito. 

13.9 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido 
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das 
licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

13.10 Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor 
classificada no certame, para fins de aceitação da proposta. Não havendo êxito, 
ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não 
existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial. 

13.11 Não havendo ME/EPP dentre os formuladores de lances verbais, a empresa que 
ofertar o menor preço terá a sua proposta de preço submetida à negociação do 
melhor preço. 

 

14.  DA NEGOCIAÇÃO DO MELHOR PREÇO 

 

14.1 Identificada a proposta de menor preço, o Pregoeiro negociará com a empresa 
proponente a redução do preço ofertado e, também, outras condições que julgar 
conveniente, dentre elas a redução do prazo de entrega, se for o caso. 

 

15.  DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO FINAL 

 

15.1 Definido o valor final da proposta de menor preço, será procedido o exame de 
compatibilidade do preço proposto com o valor orçado pela administração. 

15.2 Se o valor final da proposta de menor preço for igual ou menor que o valor 
orçado pela administração, o Pregoeiro declarará a sua aceitação. 

 

16.  VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DEFINIÇÃO DO 
VENCEDOR E RECURSOS 

 

16.1 Superada a etapa de classificação das propostas e de análise das propostas de 
preço do licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro abrirá o envelope 
contendo a documentação de habilitação deste licitante, procedendo a 
verificação dos respectivos documentos, de acordo com as seguintes 
condições: 

16.1.1 a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações 
expedidas pelos próprios licitantes ou na proposta poderá também ser 
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suprida pelo seu representante legal presente à sessão; 

16.2 é assegurado aos demais licitantes o direito de proceder ao exame dos 
documentos habilitatórias dos licitantes classificados em primeiro lugar, assim 
como de rubricá-los; 

16.3 constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvadas as hipóteses de 
saneamento da documentação prevista no subitem 16.1: 

a) a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

b) a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 

c) a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal 
referente à filial; 

d) a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento de certidões; 

e) o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

16.4 Inabilitar a empresa se as restrições encontradas não possam ser sanadas na 
forma da lei. 

16.5 Conceder o prazo regulamentar de cinco dias úteis, renováveis por igual período 
a pedido da empresa, para que o proponente regularize as restrições 
identificadas, quando se tratar de documentos fiscais e o respectivo proponente 
estiver enquadrado como ME/EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006. 

16.6 Caso todos os proponentes sejam inabilitados ou as suas propostas 
desclassificadas conceder-se-á, aos mesmos, o prazo de oito dias úteis, 
conforme determinado no parágrafo terceiro do Art. 48 da Lei Federal nº 
8.666/1993 para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 

16.7 A proposta que não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente na ordem de 
classificação, verificando sua aceitabilidade, e procederá à análise dos seus 
documentos de habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda o disposto neste Edital e em seus Anexos. 

16.8 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital e em seus 
Anexos, o licitante será declarado vencedor. 

16.9 O Pregoeiro consultará os demais licitantes classificados para verificar se há 
interesse de fornecerem o objeto no mesmo valor oferecido pelo licitante 
vencedor. 

16.10 Havendo interesse de um ou mais licitantes, o Pregoeiro abrirá o(s) envelope(s) 
contendo a documentação de habilitação deste(s) licitante(s), procedendo à 
verificação dos respectivos documentos da mesma forma que procedeu para o 
licitante classificado em primeiro lugar. 

16.10.1 Sendo habilitada(s) a(s) proposta(s) deste(s) licitantes(s), ele(s) será(ão) 
declarado(s) vencedor(es), sendo mantida, no entanto, a ordem de classificação 
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anterior. 

16.10.2 Este(s) licitante(s) poderá(ão) ser convocado(s) a realizar o 
fornecimento apenas em caso de incapacidade do licitante classificado em 
primeiro lugar fazê-lo. 

16.11 Declarado o vencedor, qualquer licitante, classificado ou não para a etapa de 
apresentação de lances verbais, poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, cabendo ao Pregoeiro seguir os seguintes 
procedimentos: 

16.11.1 após registrar o evento em ata, o Pregoeiro pode acatar o recurso e 
reformar sua decisão ou, em caso de não acatá-lo, conceder  prazo de 3 
(três) dias úteis, contados  a partir do dia seguinte ao da realização do 
certame, para apresentação das razões do recurso pelo recorrente, que  deve  
ser  enviada  ao  Pregoeiro,  na  Comissão  Permanente  de  Licitações  da  
Câmara Municipal de Castanhal, situada à Rua Ílson Santos, 450 – Nova Olinda 
– CEP: 68.742-190 – Castanhal-PA, protocolada durante o horário normal de 
expediente, das 08:00 às 14:00 horas; 

16.11.2 intimar os demais licitantes a apresentar seus argumentos contra o 
recurso em igual número de dias, contados a partir do término do prazo 
concedido ao recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos do 
processo, que permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor 
de Licitação desta Câmara Municipal; 

16.11.3 o recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo; 

16.11.4 cabe ao Pregoeiro, receber, examinar e instruir os recursos impetrados 
contra as suas decisões, assim como encaminhá-los para a autoridade 
competente proceder ao julgamento e decidir sobre o seu acolhimento; 

16.11.5 cabe à autoridade competente o julgamento do recurso; 

16.11.6 o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

16.11.7 decididos os recursos no prazo de até 10 (dezs) dias úteis e constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente deverá 
realizar à homologação. 

16.12 A falta de manifestação imediata e motivada por parte dos licitantes importará 
a decadência do direito de recurso. 

16.13 Os envelopes contendo a documentação de habilitação dos licitantes 
desclassificados e dos licitantes classificados não declarados vencedores 
permanecerão sob custódia da Comissão Permanente de Licitação até a efetiva 
formalização da contratação. 

16.14 Em caso de não haver tempo suficiente para a abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação dos 
licitantes em um único momento ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser 
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concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o 
Pregoeiro determinará a suspensão da sessão, registrando os motivos em ata, 
e, posteriormente, convocará os licitantes para a continuidade da sessão em 
outra data. 

16.15 Iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, a suspensão dos trabalhos 
somente poderá ocorrer, em qualquer hipótese, após o Pregoeiro tê-la 
declarada encerrada. 

16.16 O Pregoeiro deverá também manter sob sua guarda os envelopes contendo os 
documentos habilitatórios dos licitantes, devidamente rubricados por ele e pelos 
licitantes, devendo exibi-los na reabertura da sessão. 

 

17.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO) 

 

17.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados separadamente da 
Proposta de Preços, em envelope lacrado (Envelope Nº 2), contendo 
preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa: 

 

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017-CMC 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: (Rua, nº, bairro, CEP, município) 

DATA DE ABERTURA: 06/12/2017  

HORÁRIO: 10h00min  

 

17.2 Os documentos exigidos serão apresentados em original ou cópia 
autenticada, em cartório competente, ou em cópia simples, desde que 
acompanhadas do respectivo original, na sessão de habilitação, para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, à 
exceção das certidões obtidas via internet. Os documentos extraídos de 
sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos a comprovação de sua 
veracidade pela Administração, no ato da abertura da habilitação. 

17.3 Os documentos deverão ser entregues, preferencialmente, na sequência 
indicada nos itens abaixo, a fim de permitir celeridade na sua conferência e no 
seu exame. 
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17.4 A Habilitação Jurídica será demonstrada pela apresentação dos 
seguintes documentos: 

17.5 REGULARIDADE JURÍDICA – SOCIEDADE LIMITADA (INCLUSIVE ME, EPP 
E EIRELI): 

a) Contrato social acompanhado de todas respectivas alterações, ou 
documento consolidado, no qual conste atividade econômica ou atividades 
econômicas compatíveis com os itens que compõem o objeto em licitação. 

b) Cédula de identidade do sócio ou dos sócios. 

c) Certidão Simplificada ou Especifica expedida pela Junta Comercial do 
estado onde se situa a sede da licitante ou ato constitutivo e todas as alterações 
subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, 
e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. 

17.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Comprovação de inscrição no CPF do sócio ou dos sócios. 

b) Comprovação de inscrição no CNPJ. 

c) Comprovação de inscrição Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

d) Certidão de Regularidade com o FGTS. 

e) Certidão de Regularidade com Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 
Contribuições Sociais (Certidão Conjunta). 

f) Certidão de Regularidade com Tributos Estaduais. 

g) Certidão de Regularidade com Tributos Municipais. 

h) Certidão de Regularidade com Débitos Trabalhistas. 

17.6.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006, as 
microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar, no 
momento da habilitação documental, toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

17.6.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a partir de sua declaração como licitante 
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, 
para regularização da documentação, conforme faculta o § 1º do artigo 43 da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

17.6.3 A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula 
anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/1993 e artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
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contratação, ou revogar a presente licitação. 

17.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

17.7.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada dos 
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. 

17.7.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, registrados na Junta 
Comercial e assinados por contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados por mais de 03 (três) meses 
da data de apresentação da proposta. 

17.7.2.1 A comprovação de que trata o item 17.7.2 poderá ser feita através de 
cópias de referências do Livro Diário (Nº do Livro, Termo de Abertura e 
Encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde contém o Balanço 
Patrimonial e demonstrações contábeis deste Livro, com evidência de registro da 
Junta Comercia ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade 
jurídica da empresa licitante, devidamente assinados pelo seu titular ou 
representante legal e pelo contador. 

17.7.3 Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 
apresentado juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 
correspondente. 

17.7.4 As empresas constituídas no ano em curso deverão apresentar Balanço 
de Abertura, assinado por contador registrado no CRC e devidamente registrado 
na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa. 

17.7.5 A comprovação da boa situação financeira da empresa de que trata o 
item 17.7.2 será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez 
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 

LG = 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

≥ 01 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

 

LC = 

 

Ativo Circulante 

 

≥ 01 

Passivo Circulante 
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SG = 

 

                          Ativo Total 

 

≥ 01 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

 

17.7.5.1 Caberá à licitante interessada apresentar a demonstração dos índices 
LG, LC, SG de que trata o subitem 17.7.5. 

17.7.5.2 As empresas que apresentarem resultado menor que 1 (um), em 
qualquer dos índices referidos no item 17.7.5, quando de suas habilitações, 
deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a critério da 
autoridade competente, através do Balanço Patrimonial do exercício social já 
exigível, Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado 
total para a contratação, devidamente registrado na Junta Comercial. A 
comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, admitida a atualização para esta data através da índices oficiais. 

17.8 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

17.8.1 Apresentar atestado(s) de capacidade técnica expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, certificando que a empresa tenha fornecido 
bens pertinentes e compatíveis com as características ou similares ao objeto 
deste certame, podendo apresentar as referidas notas fiscais, dentro dos prazos 
convencionados em contrato, na forma do Inc. II, do Art. 30, da Lei nº 8.666/93. 
O(s) atestado(s) apresentado(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) pelo Pregoeiro, 
reservado o direito de solicitar cópia do contrato a que se refere tal documento. 

17.8.2 Não serão aceitos pelo Pregoeiro “protocolos de entrega” ou “solicitação 
de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 
seus Anexos. 

17.9 REGULARIDADE JURÍDICA – SOCIEDADE ANÔNIMA: 

a) Estatuto Social acompanhado de todas respectivas alterações, arquivado na 
Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste atividade econômica ou 
atividades econômicas compatíveis com os itens que compõem o objeto em 
licitação. 

b) Ata da última eleição dos administradores, registrada já Junta Comercial 
ou órgão competente. 

c) Cédula de identidade do administrador ou dos administradores. 

d) Certidão Simplificada ou Especifica expedida pela Junta Comercial do 
estado onde se situa a sede da licitante ou ato constitutivo e todas as alterações 
subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, 
e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. 
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17.10 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Comprovação de inscrição no CPF do administrador ou dos administradores. 

b) Comprovação de inscrição no CNPJ. 

c) Comprovação de inscrição Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

d) Certidão de Regularidade com o FGTS. 

e) Certidão de Regularidade com Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 
Contribuições Sociais (Certidão Conjunta). 

f) Certidão de Regularidade com Tributos Estaduais. 

g) Certidão de Regularidade com Tributos Municipais. 

h) Certidão de Regularidade com Débitos Trabalhistas. 

17.11 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

17.11.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada dos 
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. 

17.11.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, registrados na Junta 
Comercial e assinados por contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados por mais de 03 (três) meses 
da data de apresentação da proposta. 

17.11.2.1 A comprovação de que trata o item 17.11.2 poderá ser feita através de 
cópias de referências do Livro Diário (Nº do Livro, Termo de Abertura e 
Encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde contém o Balanço 
Patrimonial e demonstrações contábeis deste Livro, com evidência de registro da 
Junta Comercia ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade 
jurídica da empresa licitante, devidamente assinados pelo seu titular ou 
representante legal e pelo contador. 

17.11.3 Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá 
ser apresentado juntamente com os documentos em apreço, o memorial de 
cálculo correspondente. 

17.11.4 As empresas constituídas no ano em curso deverão apresentar 
Balanço de Abertura, assinado por contador registrado no CRC e devidamente 
registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa. 

17.11.5 A comprovação da boa situação financeira da empresa de que trata 
o item 17.11.2 será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez 
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes 
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fórmulas: 

LG = 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

≥ 01 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

 

LC = 

 

Ativo Circulante 

 

≥ 01 

Passivo Circulante 

 

 

 

SG = 

 

                          Ativo Total 

 

≥ 01 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

 

17.11.5.1 Caberá à licitante interessada apresentar a demonstração dos índices 
LG, LC, SG de que trata o subitem 17.11.5. 

17.11.5.2 As empresas que apresentarem resultado menor que 1 (um), em 
qualquer dos índices referidos no item 17.11.5, quando de suas habilitações, 
deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a critério da 
autoridade competente, através do Balanço Patrimonial do exercício social já 
exigível, Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total 
estimado para a contratação, devidamente registrado na Junta Comercial. A 
comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, admitida a atualização para esta data através da índices oficiais. 

17.12 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

17.12.1 Apresentar atestado(s) de capacidade técnica expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, certificando que a empresa tenha fornecido 
bens pertinentes e compatíveis com as características ou similares ao objeto 
deste certame, podendo apresentar as referidas notas fiscais, dentro dos prazos 
convencionados em contrato, na forma do Inc. II, do Art. 30, da Lei nº 8.666/93. 
O(s) atestado(s) apresentado(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) pelo Pregoeiro, 
reservado o direito de solicitar cópia do contrato a que se refere tal documento. 

17.12.2 Não serão aceitos pelo Pregoeiro “protocolos de entrega” ou “solicitação 
de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 
seus Anexos. 
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18.  DA LEI DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

18.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006, alterado pela 
Lei Complementar 147/14 art. 43, as microempresas e as empresas de pequeno 
porte deverão apresentar, no momento da habilitação documental, toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 

18.2  “...LC 147/14 art. 43 § 1º: 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, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.” 

18.3 A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula anterior 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/1993 e artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a presente licitação. 

18.4 Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, alterado pela Lei 
Complementar 147/14 art. 43, após a classificação final dos preços propostos, 
como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço 
ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

18.5 O empate mencionado no caput deste item será verificado na situação em que a 
proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
ocasião na qual proceder-se-á da seguinte forma: 

18.6 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo 
com o disposto, poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado. 

18.7 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 
definida no subitem 18.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. 

18.8 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
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apresentar melhor oferta. 

18.9 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame, na própria sessão pública, após verificação da documentação de 
habilitação. 

 

19.  DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO OFERTADO 

 

19.1 Caso a CPL julgue necessário, convocará a primeira colocada na fase de lances 
(proposta de menor preço) a apresentar a comprovação da qualidade do objeto 
ofertado, no prazo máximo de 03(três) dias úteis, a contar da data da 
notificação, para avaliação técnica de compatibilidade e da qualidade do produto. 

19.1.1 Fica facultada a solicitação de amostra do objeto ao proponente do 
menor valor deste pregão, a ser apresentada no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis; 

19.1.2 O prazo máximo para apresentação da amostra será declarado em ata. 
A não apresentação da amostra solicitada dentro do prazo estabelecido 
acarretará a desclassificação da proposta do proponente. 

 

20.  DAS PENALIDADES AOS LICITANTES 

 

20.1  A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das 
propostas sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor de sua proposta escrita, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 

20.2  A multa será descontada dos pagamentos a que a licitante vencedora fazer jus 
ou recolhida diretamente à Diretoria Financeira da Câmara, no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da data de sua comunicação, ou, ainda, quando 
for o caso, cobradas judicialmente. 

20.3  A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o 
descumprimento de prazos e condições e a inobservância das demais 
disposições da presente convocação, implicarão na suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Câmara por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

20.4  Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação. 

20.5  As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser 
aplicada isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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21.  DA RATIFICAÇÃO DO VENCEDOR 

 

21.1 Não havendo interposição de recursos, o Pregoeiro RATIFICARÁ o respectivo 
proponente como vencedor do item em análise. 

21.2 Havendo interposição de recursos, a ratificação fica condicionada com às 
decisões a serem lavradas nos recursos interpostos. 

 

22. DA PROPOSTA DE PREÇO FINAL 

 

22.1 A Proposta de Preço Final, nos moldes da Proposta de Preço Inicial (conforme 
modelo previsto no Anexo II deste Edital), havendo a ratificação do vencedor, 
deverá ser emitida em até 05 (cinco) dias úteis do final da sessão desta licitação, 
indicando nela o preço final registrado na fase de lances verbais, e entregá-la na 
Sala da CPL na Câmara Municipal de Castanhal. 

22.2 A Proposta de Preço Final deverá ser assinada pela pessoa que se fez 
credenciar em sessão como representante da empresa e deverá ser rubricada 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, e juntada ao presente processo. 

 

23. DA ADJUDICAÇÃO 

 

23.1 Verificado e confirmado o atendimento pleno às exigências editalícias e não 
havendo registros de interposição de recursos, ao proponente declarado vencedor ser-
lhe-á adjudicado o objeto para o qual apresentou o menor preço. 

23.2 O ato adjudicatório previsto será lavrado sob a condição ad referendum da 
respectiva autoridade superior e a sua conformidade, antes de submeter à respectiva 
homologação, constará de parecer jurídico e do controle interno. 

23.3 Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 
decisão dos mesmos, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do 
objeto do certame à proponente vencedora. 

 

24.  DOS RECURSOS 

 

24.1  A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá 
ser feita ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de 
recorrer, momento a partir do qual será concedido ao interessado o prazo de 3 
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
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licitantes, desde logo, intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

24.1.1  A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de 
interpor recurso, no momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e 
preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à 
vencedora. 

24.2  Na hipótese da interposição de recurso, os autos do processo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados, na Sala da CPL, no local indicado para 
a realização do certame, em dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00 horas. 

24.3  Os recursos deverão ser dirigidos a Sra. Presidente da Câmara Municipal de 
Castanhal, por intermédio do Pregoeiro, devendo ser protocolados, na Sala de 
Protocolo, no local indicado para realização do certame, em dias úteis, no 
horário das 08:00 às 14:00 horas, e observarão: 

a) quanto à sua interposição, o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da 
manifestação de sua intenção de recorrer, registrada em ata; 

b) a forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal; 

c) a legitimidade e o interesse recursais; 

d) a fundamentação. 

24.4  Os recursos terão efeito suspensivo. 

24.5  Os recursos serão julgados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
data final para sua interposição, pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de 
Castanhal ou por quem está delegar competência, sendo que a divulgação do 
julgamento se dará por intermédio de e-mail ou pela internet, por meio do site 
www.camaradecastanhal.pa.gov.br. 

24.6  O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

25.  DO RECEBIMENTO 

 

25.1  O bem será recebido provisoriamente pela Diretoria Administrativa, para 
posterior verificação da conformidade com o exigido no Edital. 

25.2  O recebimento definitivo dar-se-á no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados do recebimento provisório, por meio de Comissão para esse fim designada. 

25.3  Verificando-se defeitos no bem, a empresa será notificada para saná-los ou 
efetuar a troca devida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ficando nesse período 
interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 
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26.  DAS SANÇOES AOS LICITANTES 

 

26.1  Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as 
seguintes penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, na Lei n.º 
10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/00: 

26.1.1  Advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, que 
não resulte prejuízo para o serviço deste Poder Legislativo; 

26.1.2  Multa, prevista na forma do item 26.2, nas hipóteses de inexecução 
do contrato, com ou sem prejuízo para o serviço; 

26.1.3  Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com este 
Órgão, por período de até 5 (cinco) anos, nas hipóteses e nos termos dos artigos 
7º da Lei n. 10.520/02 e artigo 14 do Decreto n. 3.555/00; 

26.1.4  Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei n. 8.666/93. 

26.2  Caso a licitante declarada vencedora se recuse a assinar o contrato, será 
aplicado lhe a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, 
exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, 
devidamente comprovada e acatada pela Administração. 

26.3  Expirado o prazo proposto para a entrega do bem, sem que a contratada o 
cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1 % 
(um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de 
Empenho. 

26.3.1  A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 10 % (dez 
por cento), o que não impede, a critério da administração da Câmara Municipal 
de Castanhal, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 26.1. 

26.4  A multa referida no item 26.2 será cobrada administrativamente, enquanto que 
aquelas referidas nos itens 26.3 e 26.3.1 serão cobradas por compensação 
financeira dos créditos que a contratada tiver a receber e não impedem, em 
razão da extensão da falta cometida, a aplicação das demais sanções previstas 
no item 26.1 e seus subitens. 

26.5  Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste título também 
cabem recursos, a serem interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação do ato, observando, no que couber, as regras do item 26.3 do 
presente Edital. 
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26.6  A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o 
descumprimento de prazos e condições e a inobservância das demais 
disposições da presente convocação, implicarão na suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Câmara por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

26.7  As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser 
aplicada isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

27.  DO PAGAMENTO 

 

27.1  O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (OB) emitida em favor 
da contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento 
definitivo, caracterizado pela atestação da Nota Fiscal/Fatura pela Comissão 
especialmente designada para esse fim. 

27.2  Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado que a contratada faça 
constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do 
banco da agência e de sua conta corrente. 

27.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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 ônus à CONTRATANTE. 

27.4 Nos termos do artigo 36, § 6º, da IN SLTI nº 02/2008, será efetuada a retenção 
ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida. 

27.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

27.6 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta a Certidão 
Negativa de Débitos Federais (Conjunta), a Certidão Negativa do FGTS e a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, para verificar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no Edital. 

27.6.1 Constatando-se, junto ao sites que emitem as certidões, 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. 
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27.6.2 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. 

27.6.3 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. 

27.6.4 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 aos órgãos pertinentes. 

27.6.5 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o Contrato em 
execução com a CONTRATADA. 

27.7 Quando do pagamento, se houver, será efetuada a retenção e recolhimento de 
tributos e contribuições previstas na legislação aplicável. 

27.8 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123/2006, 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. 

27.9 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação da seguinte formula: 

 
I = (TX/100) 
         365 

EM = I x N x VP 

Onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual de taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
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efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

 

28.  DO CONTRATO 

 

28.1  Com a licitante vencedora poderá ser firmado contrato de fornecimento, com 
entrega no máximo em 20 (vinte) dias úteis. 

28.2  É vedada a subcontratação do objeto deste Edital. 

28.3  As disposições e especificações constantes deste Edital, bem assim os 
compromissos assumidos pela proponente, para todos os efeitos legais, serão 
partes integrantes do contrato, independentemente de sua transcrição. 

28.4  As cláusulas da Minuta de Contrato constitutiva do Anexo VI deste Edital, se 
necessário e caso haja concordância entre as partes, poderão ser alteradas, por 
ocasião da formalização do mesmo, objetivando uma melhor adequação dos 
seus termos ao objeto licitado. 

28.5  Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela 
licitante adjudicatária, que tenham servido de base à licitação, bem como as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

28.6  A recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, após a comunicação por parte da Câmara, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar a licitante as 
penalidades previstas no item 26. 

28.7  O inadimplemento total ou parcial das obrigações registradas e/ou contratuais 
assumidas dará a Câmara o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou no 
contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar com a Câmara por prazo não 
superior a 02 (dois) anos. 

28.8  As obrigações decorrentes do fornecimento de bem será consignado em 
contrato, conforme Anexo VI, que guardarão rigorosa conformidade com suas 
disposições e com os termos da proposta vencedora. 

28.9  Como condição para assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá manter 
as mesmas condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais serão 
verificadas novamente no momento da assinatura do termo. 
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29.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

29.1 A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante examinado 
cuidadosamente este Edital e seus Anexos e se inteirado de todos os seus detalhes e 
aceitação tácita das condições estabelecidas. 

29.2 A Câmara não admitirá declarações, posteriores à abertura das propostas, de 
desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o 
julgamento das propostas ou a adjudicação à licitante vencedora. 

29.3 É facultada, ao Pregoeiro/Comissão de Apoio e à Autoridade Superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 

29.4 Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às de 
outras licitantes ou que apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal 
como proposta alternativa. 

29.5 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos 
deste Edital.  

29.6 Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto da 
presente licitação poderão ser obtidos junto ao Sala de Licitação do prédio da Câmara 
Municipal de Castanhal, ou pelo telefone (91) 3721-2643, em dias úteis, no período das 
08:00 às 14:00 horas, ou no endereço eletrônico 
“camaradecastanhal@hotmail.com.br”. 

29.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como quaisquer alterações ao 
Edital, incluindo adiamento da data do recebimento dos envelopes, serão divulgadas 
por notas informativas e/ou avisos divulgados no site 
www.camaradecastanhal.pa.gov.br. 

29.8 Fica assegurado a Câmara o direito de revogar ou anular, no todo ou em 
parte, a presente licitação, antes da assinatura do Contrato, sem que, em 
decorrência de qualquer dessas medidas, tenham as participantes direito a 
indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

29.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 
da Câmara, a finalidade e a segurança da contratação. 

29.10 Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Pregoeiro/Comissão de 
Apoio, com a aplicação das legislações pertinentes. 

29.11 O Foro da Comarca de Castanhal/PA será o competente para dirimir as questões 
oriundas desta licitação e da relação jurídica dela decorrente. 
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Castanhal-PA, em 23 de novembro de 2017. 

 

 

 

Luciana Castanheira Sales 

Presidente da Câmara Municipal de Castanhal 

 

 

Cláudio Nogueira de Moura 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN MÉDIO. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Atualmente, a frota de veículos com a finalidade de representação é composta 
por apenas um veículo, utilizado no atendimento aos vereadores e as diversas 
diretorias para deslocamento diversos, ou seja, para resolver questões 
administrativas, contábeis, jurídicas, visita ao Tribunal de Contas dos Municípios 
do Pará – TCM, solenidades oficiais, congressos, seminários e outros eventos 
de interesse da Câmara Municipal de Castanhal. A aquisição de mais 01 (um) 
veículo para integrar a frota desta Câmara se faz necessária para o atendimento 
adequado das necessidades institucionais, tendo em vista que a Câmara 
Municipal de Castanhal possui 21 (vinte e um) vereadores e uma complexa 
estrutura administrativa. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

3.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 
 Veículo 0 (zero) km, do tipo Sedã; 
 Veículo na cor preta; 
 Ano de fabricação 2017; 
 Modelo do ano 2017; 
 Motor 1.4 ou superior; 
 Transmissão manual de 5 velocidades; 
 Total Flex; 
 Pneus 195/55 R15; 
 Rodas de liga leve aro 15"; 
 04 Portas; 
 Direção hidráulica; 
 Para-choques na cor do veículo; 
 Frisos laterais cromados; 
 Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas; 
 Sensor de estacionamento traseiro; 
 Sistema de alarme com comando remoto; 
 Computador de bordo; 
 Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade; 
 Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; 
 Volante multifuncional com comandos do sistema de som; 
 ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de 

frenagem; 
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 Palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance; 
 2 airbags (passageiro e motorista); 
 2 Luzes de leitura dianteiras e 2 luzes de leitura traseiras; 
 3 apoios de cabeça no banco traseiro; 
 4 alto-falantes e 2 tweeters; 
 Aerofólio traseiro na cor do veículo; 
 Alças de segurança no teto; 
 Banco do motorista com ajuste de altura; 
 Banco traseiro com encosto rebatível; 
 Chave tipo "canivete" com comando remoto; 
 Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador, limitador de carga e 

regulagem de altura; 
 Console central com porta-copos; 
 Desembaçador do vidro traseiro; 
 Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo; 
 Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis no lado do motorista e 

do passageiro; 
 Faróis de neblina; 
 Iluminação no porta-malas; 
 Lanternas traseiras escurecidas; 
 Para-sol com espelho iluminado para motorista; 
 Para-sol com espelho iluminado para passageiro; 
 Pedaleiras esportivas; 
 Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros; 
 Tampa do porta-malas com abertura elétrica; 
 Tomada 12V no console central; 
 Travamento elétrico das portas; 
 Vidros elétricos (4 Portas); 
 Coluna central externa com aplique preto; 
 Grade dianteira em preto brilhante com inserto cromado; 
 Tapetes em carpete; 
 Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista; 
 Faróis simples com máscara escurecida; 
 Luz de freio elevada; 
 Antena no teto; 
 Compartimento da Carga 480l; 
 Reservatório de combustível 55 litros. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

4.1. Deverá ser fornecido um jogo completo da documentação técnica, a qual deverá 
incluir as características técnicas do veículo, informações de operações, 
manutenção e serviços. 
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5. RECEBIMENTO DO VEÍCULO 

5.1.  O bem será recebido provisoriamente pela Diretoria Administrativa, para 
posterior verificação da conformidade com o exigido no Edital. 

 5.1.1. No recebimento do veículo será feito teste operacional em todos os 
equipamentos e verificadas as características dos mesmos, por servidores da 
Câmara Municipal de Castanhal. 

5.2. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados do recebimento provisório, por meio de Comissão para esse fim 
designada. 

5.3. Verificando-se defeitos no bem, a empresa será notificada para saná-los ou 
efetuar a troca devida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ficando nesse 
período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 

5.4. A Câmara Municipal de Castanhal certificará a Nota Fiscal correspondente, 
somente após a verificação do perfeito funcionamento do veículo e entrega da 
documentação técnica completa. A partir dessa data iniciará a contagem do 
período de garantia. 

 

6. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

6.1. O período de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de recebimento do veículo. 

6.2. O fornecedor deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o 
período de garantia. 

6.3. Deverá citar em sua proposta a sistemática de assistência técnica, com nome e 
endereço do(s) representante(s) autorizado(s) a prestar(em) estes serviços. 

6.4. Durante o período de garantia, as despesas decorrentes da manutenção 
corretiva e de substituição de peças/componentes que apresentem defeitos de 
fabricação, devido ao uso normal do veículo, correrão por conta exclusiva da 
Contratada. 

6.5. Deverá haver no endereço da Câmara Municipal de Castanhal, descritos no item 
7 ou em um raio de até 100 Km (cem quilômetros) de distância, concessionária 
autorizada a realizar a manutenção no veículo. 

 

7. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

7.1 O veículo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da data de recebimento da SMS (Solicitação de Materiais e Serviços), no 
endereço abaixo relacionado: 

7.2 No prédio da Câmara Municipal de Castanhal, a Diretoria Administrativa, 
situada à Rua Ílson Santos, 450 – Nova Olinda – CEP: 68.742-190 – Fone; (91) 
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3721-2643 - Castanhal-PA. 

 

8. EMBALAGEM E TRANSPORTE 

8.1. O transporte do veículo até o local de entrega correrá exclusivamente por conta 
do fornecedor. 

8.2. O método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de todo o 
equipamento contra choques e intempéries durante o transporte. 

 

9. FORMA DE ENTREGA 

9.1. O veículo deverá ser entregue em perfeitas condições, ou seja, consoante com o 
discriminado no item 3 deste Termo de Referência. 

 

10. VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO 

10.1. O valor orçado pela administração para aquisição do objeto desta licitação é de 
R$57.815,60 (cinquenta e sete mil oitocentos e quinze reais e sessenta 
centavos). 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O orçamento deverá ser elaborado levando-se em consideração que o veículo 
deverá ser entregue no local especificado neste Termo de Referência, em 
perfeitas condições de utilização, devendo compor o orçamento, todos os custos 
diretos e indiretos; 

11.2. A CONTRATADA deverá substituir em até 03 (três) dias úteis o veículo entregue 
que não estiver de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela Câmara 
Municipal de Castanhal, realizando os devidos registros de fornecimento; 

11.3. A Câmara Municipal de Castanhal emitirá o termo de recebimento (aceitação) do 
veículo e a partir daquela data, iniciará a contagem do prazo de garantia; 

11.4. A aceitação pela CONTRATANTE de qualquer produto, não exime a 
CONTRATADA de total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade 
que porventura venha a existir; 

11.5. Nenhuma alteração poderá ser feita nas especificações, sem a prévia 
aprovação, formalizada pela CONTRATANTE. 

Castanhal, 22 de novembro de 2017. 

 

DAVI AUGUSTO FREIRE LINHARES 

Diretor Administrativo 
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO INICIAL 

 

 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

 

 

Assunto: PROPOSTA DE PREÇO INICIAL 

Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2017-CMC 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual; 

Telefone: 

E-mail: 

Dados Bancários: 

Endereço: 

 

 

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital Pregão Presencial 
n.º 06/2017-CMC, apresentamos proposta nos termos consignados no mencionado ato 
convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente. 

 

 
Nossa proposta é válida por de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a 
sua entrega, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade 
desta proposta. 

 

 
Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e 
despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que 
porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO VEÍCULO 
MARCA/MODELO 
ANO E MODELO 
DE FABRICAÇÃO 

QTDE. 
VALOR 

UNIT (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 

Veículo 0 (zero) km, do tipo Sedã; Veículo na 
cor preta; Ano de fabricação 2017; Modelo do 
ano 2017; Motor 1.4 ou superior; Transmissão 
manual de 5 velocidades; Total Flex; Pneus 
195/55 R15; Rodas de liga leve aro 15"; 04 
Portas; Direção hidráulica; Para-choques na 
cor do veículo; Frisos laterais cromados; 
Espelhos retrovisores externos com luzes 
indicadoras de direção integradas; Sensor de 
estacionamento traseiro; Sistema de alarme 
com comando remoto; Computador de bordo; 
Coluna de direção com ajuste de altura e 
profundidade; Ar-condicionado com filtro de 
poeira e pólen; Volante multifuncional com 
comandos do sistema de som; ABS"-freios 
com sistema antitravamento e "EBD" - 
distribuição eletrônica de frenagem; Palhetas 
do limpador de para-brisa com melhor 
performance; 2 airbags (passageiro e 
motorista); 2 Luzes de leitura dianteiras e 2 
luzes de leitura traseiras; 3 apoios de cabeça 
no banco traseiro; 4 alto-falantes e 2 tweeters; 
Aerofólio traseiro na cor do veículo; Alças de 
segurança no teto; Banco do motorista com 
ajuste de altura; Banco traseiro com encosto 
rebatível; Chave tipo "canivete" com comando 
remoto; Cintos de segurança dianteiros com 
pré-tensionador, limitador de carga e 
regulagem de altura; Console central com 
porta-copos; Desembaçador do vidro traseiro; 
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas 
na cor do veículo; Espelhos retrovisores 
externos eletricamente ajustáveis no lado do 
motorista e do passageiro; Faróis de neblina; 
Iluminação no porta-malas; Lanternas 
traseiras escurecidas; Para-sol com espelho 
iluminado para motorista; Para-sol com 
espelho iluminado para passageiro; 
Pedaleiras esportivas; Porta-revistas nos 
encostos dos bancos dianteiros; Tampa do 
porta-malas com abertura elétrica; Tomada 
12V no console central; Travamento elétrico 
das portas; Vidros elétricos (4 Portas); Coluna 
central externa com aplique preto; Grade 
dianteira em preto brilhante com inserto 
cromado; Tapetes em carpete; Alerta sonoro e 
visual para não utilização do cinto de 
segurança do motorista; Faróis simples com 
máscara escurecida; Luz de freio elevada; 
Antena no teto; Compartimento da Carga 
480l; Reservatório de combustível 55 litros. 
 

 01   

Total  
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Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Presencial n.º 
06/2017-CMC. 

 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato 
no prazo determinado na convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados 
do Representante Legal da Empresa: 

 

Reafirmamos que o prazo de entrega de no máximo em 20 (vinte) dias úteis após a 
assinatura do Contrato. 

 

O objeto ofertado atenderá a todas as exigências e especificações técnicas do Edital e 
do seu Anexo I – Termo de Referência. 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato 
no prazo determinado na convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados 
do Representante Legal da Empresa: 

 
Nome: 

Endereço:         CEP:      Cidade:    UF: 

CPF/MF:      Cargo/Função:  

Carteira de Identidade nº:         Expedido por:  

Naturalidade:                        Nacionalidade:  

 
 

Localidade, e Data 

 

___________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

Número do CPF 

 

 

OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à 
empresa licitante verificar no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou 
complementares as quais deveriam constar neste modelo. 

 



 

Rua Major Ílson Santos, 450 – Nova Olinda – CEP: 68742-190 
Fone: (91) 3721-2643 – Castanhal – Pará – Brasil 

camaradecastanhal@hotmail.com.br / www.camaradecastanhal.pa.gov.br 
 

PODER LEGISLATIVO 

CASTANHAL / PARÁ 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FISCAL (Porte da Empresa) 

(Obrigatória para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativa 
Enquadrada no Art. 34 da Lei n.º 11.488, de 2007) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

 

 [nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço 
completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome 
do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF 
sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, ou como Cooperativa Enquadrada, 
nos termos do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007; estando apta a fruir os 
benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 
vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de 
dezembro de 2006. 

 
Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser: 

 
(  ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e 
estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/06. 

 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 
e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens 
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

(  ) COOPERATIVA ENQUADRADA (artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 
2007) – que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite 
definido no inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o disposto 
nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida Lei 
Complementar. 

 

Observações: 
 

• Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
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ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e Cooperativa 
Enquadrada, nos termos legais, artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007; 

• A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da 
licitante como ME ou EPP ou Cooperada, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção 
pela não utilização do direito de tratamento diferenciado. 

 

 
Local e Data 

 

___________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Major Ílson Santos, 450 – Nova Olinda – CEP: 68742-190 
Fone: (91) 3721-2643 – Castanhal – Pará – Brasil 

camaradecastanhal@hotmail.com.br / www.camaradecastanhal.pa.gov.br 
 

PODER LEGISLATIVO 

CASTANHAL / PARÁ 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 

 
[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço 
completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome 
do representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF 
sob o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que inexiste em seu quadro 
societário ou de cooperados servidor ou dirigente vinculado à Câmara Municipal de 
Castanhal (Art. 9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993). Nem mesmo sócio ou 
dirigente seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive do pregoeiro ou da autoridade administrativa da 
Câmara Municipal de Castanhal (Acórdão nº 2.105/2008 - Plenário TCU e Recurso 
Extraordinário nº 423.560/2012 – Supremo Tribunal Federal); 

 

 

 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

 

___________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO AO NÃO EMPREGO DE MENOR 

 

 

 

 

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer 
trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze anos). 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Empresa: CNPJ: 

Signatário(s) CPF: 

 

SIM NÃO 

  

 

Localidade, e Data 

 

 

___________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI - Minuta do Contrato 

  

 

CONTRATO Nº XX/2017 CELEBRADO 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E A FIRMA, PARA 
FORNECIMENTO DE 01 (UM) 
VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN 
MÉDIO, ZERO KM.  

  

 

Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - 
CMC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.111.372/0001-09, com sede na Rua Major 
Ílson Santos, N.º 450; Bairro: Nova Olinda – Centro Administrativo, (91) - 3721-2643 - 
CEP: 68.742-190 / Castanhal – Pará, doravante denominada CONTRATANTE, neste 
ato representado pela sua Presidente, Senhora Luciana Castanheira Sales, portadora 
da Carteira de Identidade n.º .................. e CPF n.º ....................., com competência 
para assinar Contratos, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Castanhal, como também, da Lei Orgânica do Município de Castanhal e do outro lado, 
a empresa ........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........................., com sede a 
........................., ........................., CEP: ......................... / ........................., doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu ........................., 
portador da C.I. n.º ......................... e CPF n.º ........................., resolvem celebrar o 
presente Contrato, que será regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e demais normas correlatas, de acordo com o que consta no Processo 
018/018/DA/CMC/2017, do Pregão Presencial n.º 06/2017-CMC, mediante as 
seguintes cláusulas e condições, que se reciprocamente outorgam, aceitam e se 
obrigam a cumprir, por si ou por seus sucessores: 

 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

1.1. Este Contrato decorre de Licitação sob a modalidade Pregão Presencial n.º 
06/2017-CMC, homologada pela autoridade superior em xx/xx/xxxx e 
devidamente publicada na Imprensa Oficial do Estado em xx/xx/xxxx. 

1.2. Além das disposições constantes na Lei 8.666/93, este Contrato submete-se a 
Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais regras de Direito 
Público e Privado, aplicáveis à matéria que o subsidiarem 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento pela CONTRATADA de 01 
(um) VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN MÉDIO, Zero Km, de conformidade 
com o Termo de Referência - Anexo I do referido Edital do Pregão. 

2.2. As especificações mínimas e requisitos técnicos do objeto contratado são 
aqueles descritos no Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão 
Presencial n.º 06/2017-CMC.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA MARCA, DO MODELO E 
CARACTERISTICAS 

3.1. O valor para o custeio do objeto contratual, é de R$ .... (....), conforme proposta 
apresentada pela CONTRATADA, para o fornecimento do veículo abaixo 
descrito: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO VEÍCULO 
MARCA/MODELO 
ANO E MODELO 

DE FABRICAÇÃO 
QTDE. 

VALOR 
UNIT 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1   01   

Total  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: No valor estabelecido nesta cláusula, estão incluídos todos os 
tributos, contribuições fiscais e parafiscais previstos na legislação em vigor, incidentes 
direta ou indiretamente e despesas de quaisquer naturezas decorrentes da execução 
do presente Contrato, sendo o seu valor fixo e irreajustável pelo período de sua 
vigência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO 

4.1. O objeto do presente Contrato será fornecido na forma a seguir: 

4.1.1 O objeto deverá ser entregue somente mediante “Autorização de 
Fornecimento – AF” emitido pela Câmara Municipal de Castanhal. 

4.1.2 O prazo de entrega do objeto, sob demanda, será no máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento/ Requisição/ 
Pedido. 

4.2. O objeto deverá ser providenciado de conformidade com as especificações 
constantes do Edital/Termo de Referência, seguindo os padrões de qualidade e 
identidade visual: marca, modelo, acabamento, etc. 

4.3. O objeto fornecido sem a qualidade esperada deverá ser substituído dentro do 
prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação das penas previstas por 
inadimplemento de obrigações contratuais na cláusula de penalidades, inclusive 
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a de suspensão do direito de licitar e / ou contratar com a Câmara Municipal de 
Castanhal por até 02(dois) anos, bem como, aplicação de multa de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do produto rejeitado. 

4.4. O produto deverá ser entregue na Sede da Câmara Municipal de Castanhal, 
localizado na Rua Major Ílson Santos, N.º 450; Bairro: Nova Olinda – Centro 
Administrativo - CEP: 68.742-190 / Castanhal – Pará, sem custo adicional. 

4.5. O recebimento será considerado provisório até a verificação da conformidade do 
produto entregue com as especificações do objeto licitado, a qual será realizada 
em até 02 (dois) dias úteis. Só então será atestada a nota fiscal (recebimento 
definitivo). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1.  O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (OB) emitida em favor 
da contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento 
definitivo, caracterizado pela atestação da Nota Fiscal/Fatura pela Comissão 
especialmente designada para esse fim. 

5.2.  Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado que a contratada faça 
constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do 
banco da agência e de sua conta corrente. 

5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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 ônus à CONTRATANTE. 

5.4. Nos termos do artigo 36, § 6º, da IN SLTI nº 02/2008, será efetuada a retenção 
ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida. 

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

5.6. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta a Certidão 
Negativa de Débitos Federais (Conjunta), a Certidão Negativa do FGTS e a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, para verificar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no Edital. 

5.6.1. Constatando-se, junto ao sites que emitem as certidões, 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 
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mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

5.6.2. 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. 

5.6.3. 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. 

5.6.4. 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 aos órgãos pertinentes. 

5.6.5. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o Contrato em 
execução com a CONTRATADA. 

5.7. Quando do pagamento, se houver, será efetuada a retenção e recolhimento de 
tributos e contribuições previstas na legislação aplicável. 

5.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123/2006, 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. 

5.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação da seguinte formula: 

 
I = (TX/100) 
         365 

EM = I x N x VP 

Onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual de taxa de juros de mora anual; 
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EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Os recursos orçamentários para o custeio da aquisição do produto em licitação 
estão previstos no Orçamento da Câmara Municipal de Castanhal vigente e, 
devidamente, provisionado sob a seguinte rubrica orçamentária, a seguir: 

 

Unidade Orçamentária  Descrição 

ÓRGÃO 10 – Câmara Municipal de Castanhal 

01 031 0001 1.042 – Aquisição de mobiliário e 
equipamentos permanentes - CM 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e 
Material Permanente 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL 

7.1. Notificar à FORNECEDORA sobre a necessidade de fornecimento através da 
emissão da Autorização de Fornecimento (quando necessária), com a descrição 
do material solicitado, a ser transmitido via e-mail ou retirado pessoalmente pela 
CONTRATADA. 

7.2. Permitir ao pessoal da CONTRATADA o acesso ao local da entrega do objeto, 
desde que sejam observadas as normas de segurança. 

7.3. Emitir Atestado de Recebimento e Aprovação, a FORNECEDORA, após o 
recebimento e conferência do produto fornecido. 

7.4.     Atestar a fatura correspondente ao fornecimento por intermédio do Gestor do 
Contrato.  

7.5. Notificar à FORNECEDORA qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 
do objeto, fixando-lhe prazo para correção. 

7.6. Efetuar o pagamento devido, na conta bancária informada pela CONTRATADA, 
em conformidade com o cronograma de pagamentos da Câmara Municipal de 
Castanhal, observando as condições estabelecidas neste Contrato. 

7.7. Supervisionar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital 
de Pregão Presencial n.º 06/2017-CMC, bem como, na proposta de preço final e 
no presente Contrato, por intermédio de um gestor de Contrato. 

7.8.   Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 

7.9.   Aplicar as penalidades e sanções regulamentares e contratuais. 

7.10. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados. 
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7.11. Prover e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários ao fornecimento do objeto. 

7.12. Manter local disponível para o recebimento do objeto. 

7.13. Autorizar, quando necessária, a saída do objeto a ser substituído pela 
CONTRATADA. 

7.14. Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado, desde que 
atendidas às obrigações contratuais. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Assinar este Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da 
convocação. 

8.2. Fornecer o objeto solicitado conforme especificação/marca/modelo/ano e preço 
ofertado e na forma requerida na Autorização de Fornecimento, atendendo às 
especificações técnicas que constam no Edital de Pregão Presencial n.º 
06/2017-CMC, bem como, na proposta de preço final e no presente Contrato. 

8.3. Entregar o objeto solicitado, no endereço da sede da Câmara Municipal de 
Castanhal. 

8.4. Comunicar a Câmara Municipal de Castanhal, com antecedência, a data efetiva 
da entrega do objeto. 

8.5. Fazer acompanhar quando da entrega do objeto, a respectiva Nota Fiscal e a 
Autorização de Fornecimento/Requisição/Pedido devidamente assinado. 

8.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto 
do Termo de Referência em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 
nos mesmos prazos estabelecidos para a entrega, a contar da notificação para 
tal. 

8.7. Quando necessário a saída do objeto para substituição/troca pela 
CONTRATADA, essa ficara obrigada a providenciar a retirada e a posterior 
devolução do objeto, sem qualquer custo adicional para a Câmara Municipal de 
Castanhal. 

8.8. Responder integralmente por perdas e danos que vierem a ser causados a 
Câmara Municipal de Castanhal ou a terceiros, em razão de ação ou omissão 
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, em relação ao produto fornecido, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

8.9. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão unilateral do Contrato. 

8.10. A entrega deverá ocorrer em dias úteis. 

8.11. O objeto deverá ser entregue somente mediante “Autorização de Fornecimento – 
AF” emitida pela Câmara Municipal de Castanhal. 

8.12. O prazo de entrega do objeto será de no Máximo de 20 (vinte) dias úteis, a 
contar do recebimento da Autorização de Fornecimento/ Requisição/ Pedido. 



 

Rua Major Ílson Santos, 450 – Nova Olinda – CEP: 68742-190 
Fone: (91) 3721-2643 – Castanhal – Pará – Brasil 

camaradecastanhal@hotmail.com.br / www.camaradecastanhal.pa.gov.br 
 

PODER LEGISLATIVO 

CASTANHAL / PARÁ 

8.13. Substituir, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação, o objeto 
que apresentar qualquer defeito, sem implicar aumento no preço contratado sob 
pena de aplicação das sanções previstas. 

8.14. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Câmara Municipal de Castanhal 
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na 
execução das obrigações assumidas. 

8.15. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais constantes na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a 
saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a Câmara Municipal de Castanhal. 

8.16. A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto desta 
licitação, salvo se houver prévia autorização da Câmara Municipal de Castanhal. 

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA 

9.1. A CONTRATADA deverá recolher, em nome da Câmara Municipal de Castanhal, 
em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, uma das garantias abaixo 
elencadas, previstas no art. 56, § 1º, I, II, III, da Lei nº 8.666/93 - Licitações e 
Contratos Administrativos, correspondente a 2% (dois por cento) do valor anual 
do Contrato: 

9.1.1. Caução em dinheiro: A caução em dinheiro será efetuada junto à Agência 
e Conta Corrente da Câmara Municipal de Castanhal. Sobre a caução prestada 
em dinheiro incidirá tão somente, a atualização correspondente ao índice de 
variação do rendimento da caderneta de poupança, a contar da data do depósito 
até o seu efetivo levantamento. 

9.1.2. Fiança bancária: A fiança bancária será formalizada através de carta de 
fiança fornecida por instituição bancária e deverá estar registrada em cartório 
competente, e obrigatoriamente deverá conter: 

a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao prazo de vigência do 
Contrato; 

b) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado; 

c) Expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios dos artigos 827 e 835 do 
Código Civil Brasileiro. 

9.1.3. Seguro garantia: O seguro garantia deverá atender aos requisitos da 
legislação aplicável, bem como a expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios 
dos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro. 

9.2. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias, deverá ser 
apresentado à Câmara Municipal de Castanhal no prazo máximo estipulado no 
item 8.1, sob pena de rescisão contratual, estando passível de aplicação da 
multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor anual do Contrato e 
aplicação da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Câmara 
Municipal de Castanhal por período de até 2 (dois) anos. 

9.3. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do Contrato que vier a ser firmado 
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com a licitante vencedora, a garantia deverá ser renovada, mantendo-se o 
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato. Ficam mantidas a 
aplicação das penalidades previstas no item 8.2 para os períodos de 
prorrogação, se não cumprida a obrigação da prestação da garantia. 

9.4. Havendo revisão do valor contratado ou alteração que implique no aumento 
quantitativo do objeto do Contrato, o valor da garantia deverá ser 
complementado em igual proporção. 

9.5. A garantia depositada poderá, a critério da Câmara Municipal de Castanhal, ser 
utilizada para cobrir eventuais multas e/ou não cumprimento de obrigações 
contratuais assumidas pela CONTRATADA. 

9.6. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, 
inclusive indenização a terceiros, de forma que não mais represente 2% (dois 
por cento) do valor global estimado do Contrato, a CONTRATADA se obriga a 
fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data em que foi notificada pela Câmara Municipal de Castanhal. 

9.7. A garantia deverá ser integralizada sempre que dela for deduzido o valor da 
multa contratual ou valores relativos ao não cumprimento de obrigações 
contratuais assumidas. 

9.8. A garantia escolhida pela empresa CONTRATADA poderá ser substituída por 
outra no decorrer da execução do Contrato, com a anuência da Câmara 
Municipal de Castanhal, observadas as modalidades previstas no neste 
instrumento contratual. 

9.9. A garantia prestada pela empresa CONTRATADA será liberada em até 15 
(quinze) dias após o término do Contrato, após os descontos devidos 
correspondentes a multas e obrigações contratuais não cumpridas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. A vigência deste Contrato será de até 03 (três) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura ou até a sua efetiva execução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. É vedada a subcontratação do objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

12.1. O gerenciamento deste CONTRATO, nos aspectos operacional e contratual, 
caberá a Diretoria Administrativa e ao Setor de Compras da Câmara Municipal 
de Castanhal, respectivamente, competindo-lhes: 

12.1.1. Efetuar controle da FORNECEDORA, do preço, do quantitativo fornecido 
e da especificação do objeto; 

12.1.2. Notificar a FORNECEDORA com preço ofertado via e-mail ou telefone, 
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para retirada da Autorização de Fornecimento para fins de fornecimento do 
objeto; 

12.1.3. Observar, durante a vigência do presente Contrato, para que sejam 
mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas 
certidões, quando documentos vencidos; 

12.1.4. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições 
ajustadas no edital da licitação e no presente Contrato, bem como comunicar as 
possíveis alterações ocorridas. 

12.1.5. A fiscalização deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE, por 
intermédio da Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Castanhal, 
através do Servidor  ......................................., ao qual competirá comunicar 
qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do objeto. 

12.2. A Câmara Municipal de Castanhal reserva-se o direito de cobrar da 
CONTRATADA e a CONTRATADA obriga-se a fornecer a Câmara Municipal de 
Castanhal toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto 
deste Contrato, bem como a facilitar fiscalização do fornecimento do objeto ora 
contratado. 

12.3. A Câmara Municipal de Castanhal reserva-se o direito de exercer a fiscalização 
sobre o objeto fornecido e, ainda, aplicar multa ou rescindir o Contrato, caso a 
CONTRATADA desobedeça quaisquer das cláusulas estabelecidas neste 
Contrato. 

12.4. A fiscalização da Câmara Municipal de Castanhal não diminui ou substitui as 
responsabilidades da CONTRATADA, decorrente de obrigações aqui assumidas. 

12.5. A fiscalização de que trata este objeto não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou 
ainda resultante de imperfeições técnicas, ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da Câmara Municipal de 
Castanhal ou de seus servidores e prepostos. 

12.6. O responsável pela Gestão do Contrato terá, entre outras, as seguintes 
atribuições: proceder ao acompanhamento técnico do fornecimento; fiscalizar a 
execução do Contrato quanto à qualidade desejada; comunicar a 
CONTRATADA sobre descumprimento do Contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a Assessoria Jurídica da 
Câmara Municipal de Castanhal a aplicação de penalidades por 
descumprimento de cláusula contratual; atestar a nota fiscal do produto 
fornecido para efeito de pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PREÇO 

13.1. O preço poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto ofertado, devendo 
ser promovidas negociações com o fornecedor. 

13.2. Quando o preço inicialmente ofertado, por motivo superveniente, tornar-se 
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superior ao preço praticado no mercado, a Câmara Municipal de Castanhal 
deverá convocar à CONTRATADA, a fim de negociar a redução de seu preço, 
de forma a adequá-lo à média apurada. 

13.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços contratados e a 
CONTRATADA apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de 
que não pode cumprir as obrigações assumidas, a Câmara Municipal de 
Castanhal poderá liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem 
aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de 
fornecimento. 

13.4. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes de revisão não poderão 
ultrapassar os preços praticados no mercado, segundo levantamento feito pelo 
Setor de Compras da Câmara Municipal de Castanhal 

13.5. Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele 
apurado pela Câmara Municipal Castanhal para o objeto. 

13.6. O pagamento terá como base o objeto efetivamente entregue, pelo preço 
ofertado na proposta, que faz parte integrante deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1. Será permitida a alteração contratual para restabelecer a relação que as 
partes, para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
superveniência de fatos imprevisíveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato configurando área econômica extraordinária e extracontratual, devidamente 
comprovada. 

14.1.1. Os dados pertinentes ao restabelecimento da relação que as partes 
pactuaram inicialmente deverão ser demonstrados por meio do preenchimento 
de Planilha de Decomposição de Preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

15.1. O preço pactuado poderá ser cancelado de pleno direito, conforme a seguir: 

15.1.1. Por iniciativa da Administração: 

15.1.1.1. Quando a FORNECEDORA descumprir as condições assumidas no 
instrumento por ele assinado; 

15.1.1.2. Não aceitar reduzir o preço registrado, quando este se tornar 
superior ao praticado pelo mercado; 

15.1.1.3. Quando, justificadamente, não for mais do interesse da Câmara 
Municipal de Castanhal. 

15.1.1.4. Pelo fornecimento do objeto com especificações diferentes das dos 
preços ofertados, e sem a qualidade reconhecida pelo mercado. 
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15.1.2. Por iniciativa da FORNECEDORA: 

15.1.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovando estar a FORNECEDORA 
impossibilitada de cumprir os requisitos do Contrato; 

15.1.2.2. Caso a Câmara Municipal de Castanhal suspenda o fornecimento, 
por ordem escrita, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurando ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 

15.1.2.3. Atraso de pagamento devido pela Câmara Municipal de Castanhal, 
com prazo superior a 60 (sessenta) dias. Salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna, assegurando ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 

15.2. Ocorrendo cancelamento do contrato, a FORNECEDORA será informada por 
correspondência com AR - Aviso de Recebimento, o qual será juntado ao 
processo administrativo do Contrato. 

15.3. No caso do endereço da FORNECEDORA ser ignorado, incerto, ou inacessível, 
a comunicação será feita por meio do Diário Oficial do Estado e Município de 
Castanhal, e pelo Portal da Câmara Municipal de Castanhal, por duas vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o contrato a contar da última 
publicação. 

15.4. No caso de não aceitação da solicitação da FORNECEDORA para 
cancelamento do contrato poderá a Câmara Municipal de Castanhal, aplicar as 
penalidades previstas neste Contrato por inadimplemento de cláusulas. 

15.5. Havendo o cancelamento do contrato cessarão todas as atividades da 
FORNECEDORA relativas ao respectivo Contrato. 

15.6. Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar o Contrato, a Câmara 
Municipal de Castanhal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua 
execução e/ou sustar o pagamento da fatura, até que a FORNECEDORA 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO 

16.1. O objeto contratado será recebido da seguinte forma: 

16.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, pela Diretoria Administrativa, que 
procederá à conferência de sua conformidade com o pedido. 

16.1.1.1. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse 
recebimento, assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de 
entrega; 

16.1.2. Definitivamente, em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento 
provisório, mediante “atesto” na nota fiscal depois de comprovada a adequação 
aos termos da Autorização de Fornecimento, sendo emitido o Atestado de 
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Recebimento e Aprovação. 

16.1.2.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as 
responsabilidades civil e penal da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

17.1. À empresa vencedora que convocada, dentro do prazo estabelecido, para 
assinar o Contrato e não o fizer, poderá ser aplicada, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados: 

17.1.1. Advertência; 

17.1.2. Multa; 

17.1.3. Suspensão temporária de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de 
Castanhal pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

17.2. Da aplicação das penas definidas neste item, caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis da intimação do ato. 

17.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Administração 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

OCORRÊNCIA PENALIDADE 

a. Quando se tratar de 
infração leve, a juízo da 
fiscalização, no caso de 
descumprimento das 
obrigações e 
responsabilidades 
assumidas ou, ainda, no 
caso de outras ocorrências 
que possam acarretar 
prejuízos à Câmara 
Municipal de Castanhal, 
desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais 
grave. 

 

 

 

Advertência escrita. 

b. Pela reincidência do 
mesmo motivo que originou 
a aplicação da penalidade 
“Advertência”. 

Multa de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor da 
obrigação em atraso. 

c. Pelo retardamento 
injustificado na execução 
do objeto. 

Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o 
valor da obrigação em atraso, por dia de mora, até o 
vigésimo dia de atraso. 
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d. Pelo retardamento 
injustificado na execução 
do objeto, a partir do 
vigésimo dia de atraso. 

A partir do vigésimo dia de atraso, essa multa será 
0,50% (cinquenta décimos por cento). Decorridos 30 
(trinta) dias de atraso, à Câmara Municipal de Castanhal 
poderá decidir pela continuidade da multa ou pela 
rescisão do contrato e cancelamento do contrato, 
combinada com a pena de suspensão do direito de licitar 
ou contratar com à Câmara Municipal de Castanhal pelo 
prazo de até 02 (dois) anos. 

e. Pela reincidência por 
mais de 02 (duas) vezes no 
retardamento injustificado 
na execução do objeto. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação 
em atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, à 
Câmara Municipal de Castanhal poderá decidir pela 
rescisão do contrato, combinada com a pena de 
suspensão do direito de licitar ou contratar com à 
Câmara Municipal de Castanhal pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 

f. No caso de 
inadimplemento total das 
obrigações. 

Cancelamento do contrato e suspensão do direito de 
licitar ou contratar com à Câmara Municipal de Castanhal 
pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

17.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente, ou indevidamente fundamentados. A aceitação da justificativa 
ficará a critério do CONTRATANTE. 

17.5. Sempre que não houver prejuízo para o CONTRATANTE, as penalidades 
impostas poderão a seu critério ser relevadas ou transformadas em outras de 
menor sanção. 

17.6. As penalidades acima poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo de 
demais medidas judiciais cabíveis, no entanto as multas não poderão exceder a 
10% (dez por cento) do valor do Contrato. 

17.7. As multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data 
da intimação, não o fazendo a respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

17.8. Ficará impedida de licitar e contratar com à Câmara Municipal de Castanhal, por 
período de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, a 
empresa que: 

17.8.1. Apresentar documentos falsos ou falsificados; 

17.8.2. Praticar atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Contrato; 

17.8.3. Cometer falhas ou fraudes na execução do Contrato; 

17.8.4. For condenada definitivamente pela prática dolosa de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

17.8.5. Praticar atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para 
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contratar com à Câmara Municipal de Castanhal. 

17.9. O cometimento de irregularidades na execução do Contrato administrativo 
sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos do 
Contrato. A CONTRATADA será notificada por correspondência, através de 
Aviso de Recebimento, a ser juntado ao respectivo processo administrativo. 

17.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo que 
assegure defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da comunicação expressa do CONTRATANTE, e recurso nos prazos definidos 
em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

17.11. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil 
derivada de perdas e danos junto à Câmara Municipal de Castanhal, decorrente 
das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 

18.1. Constitui motivo para a rescisão da contratação: 

18.1.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da 
FORNECEDORA, assegurará à Câmara Municipal de Castanhal o direito de 
rescindi-lo, mediante notificação. 

18.1.2. O atraso injustificado na entrega do material, bem como a interrupção do 
fornecimento desse material, sem justa causa e prévia comunicação à Câmara 
Municipal de Castanhal; 

18.1.3. O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro 
próprio efetuado pelo representante da Câmara Municipal de Castanhal. 

18.1.4. Nos casos em que a FORNECEDORA sofrer processos de fusão, cisão 
ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a 
execução do presente Contrato não seja afetada e que a FORNECEDORA 
mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de 
habilitação. 

18.1.5. Na cessão ou transferência, parcial ou total do objeto contratual. 

18.1.6. Na subcontratação do objeto contratual. 

18.1.7. No desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus 
superiores. 

18.1.8. Na decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 

18.1.9. Na dissolução da sociedade. 

18.1.10. Na alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, bem como a sua associação com outrem, fusão, cisão ou 
incorporação, que prejudique ou inviabilize a execução do Contrato. 

18.1.11. Razões de interesse administrativo da Câmara Municipal de Castanhal. 

18.1.12. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente 
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comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 

18.2. A rescisão do Contrato poderá ocorrer ainda nas seguintes condições: 

a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo nos autos do 
processo de contratação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

b) Judicialmente, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

18.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo de contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS ANEXOS 

19.1. Este Contrato está vinculado ao processo licitatório Pregão Presencial n.º 
06/2017-CMC, e seus anexos; à proposta de preço final apresentada pela 
CONTRATADA, pelos documentos relacionados com a fase de habilitação e 
demais documentos que integram o Processo n.º 018/018/DA/CMC/2017, com 
obrigação de serem cumpridas todas as condições ali estabelecidas. 

19.2. Havendo divergências entre as disposições contidas nos documentos referidos 
no subitem anterior, de natureza técnica, e as disposições deste Contrato, 
prevalecerão aquelas sobre estas, salvo na ocorrência de erro material, quando 
serão adotadas as providências necessárias às correções.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS INCIDÊNCIAS 

20.1. Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam 
devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA como definido na norma tributária, sem 
direito a reembolso. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
AMBIENTAL 

21.1. A CONTRATADA se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a: 

I. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma 
de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos 
fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se 
comprometam no mesmo sentido. 

II. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a 
categoria de Menor Aprendiz. 

III. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso 
na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, 
condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, 
bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos 
fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se 
comprometam no mesmo sentido. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias a este Contrato serão 
registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo. 

22.2. Respeitadas as cláusulas contratuais, cabe ressaltar que os casos omissos 
serão resolvidos entre as partes, em comum acordo, conforme a Lei nº 8.666/93 
- Licitações e Contratos Administrativos ou, ainda, pelos princípios da teoria 
geral dos Contratos e as disposições do direito privado. 

22.3. Este Contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou 
supressão do quantitativo do objeto licitado em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do seu valor inicial, caso seja necessário e acordado entre as partes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, para dirimir 
quaisquer divergências ou litígios decorrentes da execução deste Contrato, com 
renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

23.2. E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas 
que abaixo assinam. 

 

 

Castanhal/PA, .... de ............... de 2017. 

 

 

ASSINATURAS: 

 

 

 

 

Pela Câmara Municipal de Castanhal 

 

Pela FORNECEDORA 

  

  

TESTEMUNHAS:  
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ANEXO I DO CONTRATO - Nº ___/2017. 

  

 

  

Este documento é parte integrante do CONTRATO Nº ___/2017 celebrado entre a 
Câmara Municipal de Castanhal e a empresa ____ cujo preço do objeto estão a seguir 
relacionado, em face do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
06/2017-CMC, HOMOLOGADO / ADJUDICADO às FLS. Nº ___ , e do Processo 
Administrativo n.º 018/018/DA/CMC/2017, ao qual se vincula.   

  

EMPRESA: 

CNPJ:           FONE / FAX: 

END.:          E-MAIL: 
REPRESENTANTE LEGAL:       CARGO:  

DESCRIÇÃO DO OBJETO COM O PREÇO OFERTADO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO MARCA    VALOR  

  

 

 

Observações:  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Major Ílson Santos, 450 – Nova Olinda – CEP: 68742-190 
Fone: (91) 3721-2643 – Castanhal – Pará – Brasil 

camaradecastanhal@hotmail.com.br / www.camaradecastanhal.pa.gov.br 
 

PODER LEGISLATIVO 

CASTANHAL / PARÁ 

ANEXO II DO CONTRATO - Nº ___/2017. 

  

 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL - CMC, 
CNPJ/MF sob o n.º 05.111.372/0001-09 

Rua Major Ílson Santos, N.º 450; Bairro: Nova 
Olinda – Centro Administrativo CEP: 68.742-190 / 

Castanhal – Pará 

Telefone (91) - 3721-2643 

 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

CONTRATO N.º 

EMPRESA FORNECEDORA: 

 

Local da Entrega: Sede da Câmara Municipal de Castanhal na Rua Major Ílson Santos, N.º 450; Bairro: 
Nova Olinda – Centro Administrativo, (91) - 3721-2643 - CEP: 68.742-190 / Castanhal – Pará 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
PERMANENTE REGISTRADO E 

SUA MARCA/MODELO 

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

      

      

      

Valor total da presente Autorização de Fornecimento R$ 

OBSERVAÇÕES: O fornecimento será efetivado de conformidade com os preços e condições 
estabelecidas no CONTRATO N.º        / 2017, vinculado ao processo de licitação Pregão Presencial n.º 
06/2017-CMC, inclusive com a mesma marca, modelo e características ofertada. 

Assinaturas: 

 

Responsável pelo Almoxarifado 

 

 

Diretoria Administrativa 

Ciente em: ___/___/2017 

 

____________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA FORNECEDORA 
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ANEXO VII - TERMO DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO) 

 

MODELO 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ..................................................., 
portador(a) da Cédula de Identidade nº ................................................................. e 
CPF nº ....................................................................., a participar da licitação instaurada 
pela Câmara Municipal de Castanhal / PA, na modalidade Pregão Presencial, na 
qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 
nome da licitante .............................................................., CNPJ nº 
..............................................................., bem como: apresentar a declaração de que a 
empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos; entregar os 
envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação; 
formular lances ou ofertas verbalmente; negociar redução do preço ofertado com o 
Pregoeiro; desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente 
sobre a intenção de fazê-lo; assinar a ata da sessão; prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pelo Pregoeiro e; praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

 

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

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

 

____________________________________ 

Nome do representante legal da licitante 

Representante legal da empresa 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa e 
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is), com firma reconhecida em 
cartório. E deverá ser acompanhado do contrato social da empresa. 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR 

 

MODELO 

 

 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Sr. Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

A empresa [Nome da Empresa], CNPJ [Nº do CNPJ], sediada [Endereço 
Completo], neste ato representada pelo(a) Sr.(a) [Nome do representante], portador da 
RG [N° do RG] e inscrito no CPF [Nº do CPF], declara, sob as penas da lei, a 
inexistência de fatos impeditivos para a habilitação na presente licitação, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma determinada no 
art. 32, §2° da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

 

 

 

Localidade, e Data 

 

 

 

___________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

MODELO 

 

 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Sr. Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

Declaramos para todos os efeitos legais, que a empresa [Nome da 
empresa], inscrita no CNPJ [N° do CNPJ], reúne todos os requisitos necessários à 
habilitação, exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, 
técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda plenamente 
com o disposto no Edital e seus anexos da presente licitação e com as regras definidas 
no art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

 

 

 

Localidade, e Data 

 

 

 

___________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 




