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AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE CARTA CONVITE 

 
À nome da empresa convidada 

 
A Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº.010/2018GABCMVX 

torna público a quem interessar que se encontra aberta sob modalidade: 

 

•Carta Convite nº1/2018-001CMVX, que tem como objeto: Contratação de empresa 

especializada na locação de equipamentos para sonorização e gravação das reuniões da 

Câmara Municipal através de profissional especializado, com fornecimento de 

equipamentos tais como mesa de som, computador, microfones sem e com fio, pedestais 

para microfones, operação de sistemas de áudio e vídeo e outros que se fizerem 

necessários a atender com qualidade as necessidades da Câmara Municipal de Vitória do 

Xingu-CMVX. 

 

RECURSOS PRÓPRIOS. 

 

Edital completo poderá ser adquirido na sede da Câmara Municipal, a partir do dia 

26 de Fevereiro de 2018, no horário das 08:00 as 14:00hs. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

ELISDINA LEMOS DE LIMA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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 A Câmara Municipal de Vitória do Xingu, através de sua Comissão Permanente 

de Licitação, designada através da portaria nº010/2018GABCMVX, torna pública e 

convida esta empresa para participar da Licitação na modalidade Carta Convite 

nº1/2018-001CMVX, sob regime de PREÇO GLOBAL, do tipo menor preço, que será 

realizada no dia 02 de março de 2018 às 10h00hs na sede da Câmara Municipal de Vitória 

do Xingu, situada a Av. Manoel Felix de Farias, nº720, centro, Vitória do Xingu-PA 

(Setor de Licitação e Contratos), nos termos da Lei Federal n.º8.666 de 21 de junho de 

1993, e demais normas aplicáveis à espécie, observadas as seguintes condições. 

 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos para sonorização e 

gravação das reuniões da Câmara Municipal através de profissional especializado, com 

fornecimento de equipamentos tais como mesa de som, computador, microfones sem e 

com fio, pedestais para microfones, operação de sistemas de áudio e vídeo e outros que 

se fizerem necessários a atender com qualidade as necessidades da Câmara Municipal de 

Vitória do Xingu-CMVX. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão apresentar-se à licitação empresas convidadas, inscritas ou não no cadastro de 

fornecedores, assim como aqueles profissionais do ramo do objeto da presente licitação, 

que manifestarem interesse em participar do certame, com antecedência de até 24(vinte e 

quatro) horas do horário e data marcada para a apresentação das propostas. 

 

3. HABILITAÇÃO 

1. As empresas ou profissionais licitantes deverão, até a hora de abertura dos envelopes e 

no endereço indicados, entregar 2 (dois) envelopes, com os seguintes dizeres na parte 

externa de cada um: 
3.1. NO PRIMEIRO ENVELOPE: HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

CONVITE N.º1/2018-001CMVX 

Envelope nº. 01 – Habilitação 

Proponente: Razão social completa da empresa 

 

 

3.2. NO SEGUNDO ENVELOPE: PROPOSTA 

À CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

CONVITE N.º1/2018-001CMVX 

Envelope n. 02 – Proposta 

Proponente: Razão social completa da empresa 
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4. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº01 

4.1. Os licitantes deverão apresentar o envelope Nº 01 contendo os seguintes documentos, 

podendo ser original, cópia autenticada por tabelião ou pela Comissão de Licitações. Os 

documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, 

cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua 

autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. São os seguintes 

documentos para habilitação a serem entregues:  

4.1.1.Prova de Regularidade Relativa a Seguridade Social(INSS); 

4.1.2.Prova de Regularidade Relativa ao (FGTS); 

4.1.3.Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 

4.1.4.Prova de Regularidade dos tributos municipal; 

4.1.5.Prova de Regularidade Relativo a débitos tributários do estado; 

4.1.6.Prova de Regularidade de débitos Trabalhista; 

4.1.7.Prova de Regularidade Estadual, concordata, falência e recuperação judicial - TJ; 

4.1.8.Contrato social, Ato Constitutivo, Estatuto ou equivalente em vigor, inclusive a 

última alteração (caso haja) devidamente registrados; 

4.1.9.Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa signatária da proposta; 

4.1.10. Declaração constante no Anexo V deste Convite, de que não há superveniência 

de fato impeditivo de sua habilitação e de que não emprega menor de idade em condições 

perigosas, insalubres ou penosas. 

4.1.11.Declaração da Junta Comercial do ano corrente, ou declaração datada e assinada 

pelo contador, com CRC e firma reconhecida do contador, que a empresa se enquadra na 

situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, caso queira usufruir dos 

benefícios da LC nº.123/06. 

4.1.12. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 

dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, caso queira usufruir dos 

benefícios da LC nº. 123/06. 

4.1.13. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante dentro do prazo de validade. 

4.1.14. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal relativo ao domicilio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, art.29, II da lei 8.666/93. 

4.1.15. Comprovação de Aptidão Técnica, através de apresentação de atestado (s) 

fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter 

realizado serviço semelhante ao solicitado. 

4.1.16.Comprovante de endereço da empresa; 

2.1.17.CPF do responsável pela empresa; RG do responsável pela empresa. 

4.1.18. Deverá ainda ser apresentada, pelos licitantes, a seguinte declaração: 
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4.1.18.1.Carta Credencial (Anexo II) para os representantes que quiserem ter o direito de 

usar a palavra, rubricar as propostas e assinar a Ata. 

4.1.19. O não cumprimento do item 4.1.18.1 não acarretará em inabilitação do licitante, 

podendo, se atendidas as exigências deste edital, competir em igualdade de condições, 

porém, a pessoa representante será mera portadora das referidas propostas, não tendo 

direito à voz, a voto e a responder pelo mesmo. 

 

4.1.20. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 

 

Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte deverão comprovar a sua 

situação condizente com este enquadramento, para fazer uso das disposições da Lei 

Complementar 123/2006; 

 

5 DA PROPOSTA 

 

5.1. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope devidamente 

lacrado, indicando em sua parte externa o nome do licitante, bem como o número desta 

Carta Convite, e serão abertos pela Comissão Permanente de Licitação, em ato público, 

no dia, horário e local mencionados no preâmbulo deste Convite. 

5.2. A proposta preencherá os seguintes requisitos essenciais a sua validade: 

5.2.1. Datilografada ou digitada em papel timbrado da empresa licitante (ou com dizeres 

que a identifiquem), sem rasura, emenda, entrelinhas ou ressalva que prejudiquem o seu 

entendimento, rubricada em todas as folhas e apondo-se o carimbo da empresa e assinada 

na última folha pelo representante legal; 

5.2.2.Indicar o número desta Carta Convite, bem como, o dia e a hora de sua realização; 

 

5.3. A proposta deverá, ainda, atender rigorosamente as seguintes exigências: 

5.3.1. O licitante deverá fazer constar o valor global em algarismos e por extenso (em 

caso de dúvidas será considerado "em extenso"), utilizando-se até 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula, onde já estarão incluídos todos os encargos, tributos, transporte, 

seguros, contribuições e obrigações sociais, os quais não acrescentarão ônus para a 

Câmara Municipal de Vitória do Xingu; 

5.3.2. Seu prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data fixada para sua abertura e, em caso de omissão, considerar-se-á o prazo de 90 

(noventa) dias. 

5.3.4. Abertos os envelopes os membros da Comissão rubricarão, juntamente com os 

presentes, as folhas que integram as propostas apresentadas. 

5.3.5. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
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5.3.6. O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará no 

afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta. 

 

6. ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA" 

 

6.1 No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação 

(CPL), instalará a reunião para a abertura dos envelopes, obedecendo a seguinte ordem 

de trabalho: 

6.1.1 Apresentação, em separado, da Credencial dos representantes na Licitação, firmada 

pelo responsável legal da mesma, devendo constar na Credencial o número da Identidade 

do Credenciado; 

6.1.2 Abertura e avaliação pela CPL (Comissão Permanente de Licitação), do conteúdo 

dos envelopes "Documentação", cujo resultado será comunicado aos concorrentes; 

6.1.3 Havendo inabilitação de algum licitante, serão consideradas 02 (duas) situações: 

 1ª-  A proponente não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, 

caso em que ser-lhe-á devolvido, fechado e contra recibo, o envelope Contendo a 

Proposta; 

 2ª-  O Licitante dispõe-se a apresentar recurso: neste caso, a Comissão suspenderá 

a reunião retendo os envelopes "Proposta", que deverão ser rubricados pela 

Comissão Permanente de Licitação, dispondo o licitante de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da ciência da inabilitação, para o encaminhamento do seu 

recurso, marcando-se nova data para abertura dos envelopes, após a análise dos 

recursos. 

6.1.4 Abertura dos envelopes "Proposta", oportunidade em que os membros da Comissão 

e os representantes legais dos Proponentes rubricarão todos os documentos neles 

contidos. 

6.2 Todos os documentos constantes dos envelopes 01 e 02 (Documentação e Proposta), 

nas respectivas fases, serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos licitantes 

presentes que assim desejarem. 

6.3 Não será permitida, em qualquer fase do processo, a inclusão posterior de documentos 

ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

6.4 Da reunião de verificação de documentação e de propostas será lavrada ata 

circunstanciada, que mencionará o valor das propostas, registradas as reclamações e 

impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da Carta 

Convite. A ata será assinada pelos membros da Comissão e, facultativamente, pelos 

representantes dos Proponentes. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 Para o julgamento das propostas a Comissão Permanente de Licitação levará em 

consideração o Menor Preço global, desde que atendidas todas as exigências deste edital. 
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7.2 Declarada a abertura da sessão pela Comissão, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início a abertura dos envelopes. 

7.3 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, nem 

preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes. 

7.4 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, comparados com os preços de mercado local. 

7.5 Entende-se como preço abaixo do preço de mercado proposta inferior a 70% do valor 

orçado. 

7.6 Verificada igualdade de preço total entre duas ou mais propostas, o empate será 

decidido por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, ou 

ainda, ser realizado no decorrer da reunião, de acordo com o disposto no Art. 45, § 2° da 

Lei 8.666/93 e suas alterações. 

7.7 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público justificado, 

e será anulada por ilegalidade de ofício ou mediante provocações de terceiros, através de 

parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba, aos licitantes, via de regra, 

o direito de indenização. 

7.8 Não serão admitidas alterações, modificações e/ou substituições de quaisquer 

documentos constantes nos envelopes de propostas de preços e Documentação, a não ser 

para esclarecimento de situação essencial e mediante concordância da Comissão. 

7.9 É facultativa a presença dos licitantes no momento do julgamento das propostas. 

 

8.  DOS RECURSOS 

 

8.1 O licitante que se sentir lesado por ato praticado pela Comissão Permanente de 

Licitação, referente à habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento das propostas, 

desde que manifestado e registrado na ata no momento oportuno, poderá interpor recurso 

no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do próximo dia útil após a lavratura da ata, 

conforme art. 109, § 6º da lei nº. 8.666/93, nesse caso, a reunião será suspensa até decisão 

do recurso. 

8.2 Decairá do direito de impugnar os termos desta Carta Convite, perante a Câmara 

Municipal de Vitória do Xingu, o licitante que, tendo aceitado sem objeções, venha a 

apontar, depois do prazo estabelecido no art. 41, § 2º da lei nº. 8.666/93, falhas ou 

irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso, dessa forma, não produzirá efeito suspensivo ao certame. 

8.3 Após a entrega dos envelopes não poderá ser questionado qualquer exigência contida 

no Edital. 

 

9. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 

9.1 Em caso de inadimplemento, o licitante vencedor estará sujeito às penalidades 

contidas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
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9.2 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3 A rescisão de contrato obedecerá as normas estabelecidas nos Artigos 78 e 79 da Lei 

nº. 8.666/93. 

9.4 Declarada a rescisão do contrato, a Contratada receberá do Contratante apenas o 

pagamento do serviço realizado. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. A documentação e a proposta deverão ser entregues, em envelope indevassável, 

fechado e colado, até o dia e a hora mencionado neste Edital;  

10.1.1Faz parte integrante deste edital, o anexo I, anexo II, anexo III, anexo IV, anexo 

V, anexo VI; anexo VII; e o anexo VIII; 

10.1.2.As despesas decorrentes da licitação correrão por conta de dotação orçamentária 

própria; 

10.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da Abertura das Propostas, sem homologação do 

Presidente da Câmara Municipal, ficam os licitantes liberados dos compromissos aqui 

assumidos. 

10.1.4. Por conveniência da Administração, o licitante adjudicado do objeto do presente 

Edital, assinará contrato com a Câmara de Vereadores de Vitória do Xingu-PA, nos 

termos da minuta integrante do presente processo, no prazo de até 10 (dez) dias. 

10.1.5.  Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, 

assessorando a quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não 

vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, ligado, ou não, ao Poder 

Legislativo Municipal. 

10.2 É vedada a participação de consórcio de empresas. 

10.3 A Câmara Municipal de Vitória do Xingu se reserva o direito de revogar ou anular 

a presente licitação nos casos previstos em Lei, observando o disposto no Art. 49, da Lei 

nº. 8.666/93 e alterações. 

10.4. A falta de qualquer documento mencionado na presente Carta Convite, de 

responsabilidade do Licitante, acarretará a automática desclassificação de sua proposta. 

10.5. Não serão aceitas propostas entregues fora do prazo e horário estipulado no 

preâmbulo desta Carta Convite. 

10.6. As dúvidas que surgirem durante as reuniões, serão, a juízo da Comissão 

Permanente de Licitação, resolvidas na presença dos licitantes, ou deixada para posterior 

deliberação, devendo os fatos ser registrados em Ata. 

10.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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10.8. Os interessados que tiverem dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação dos 

termos deste Convite serão atendidos pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), 

através do e-mail: cpl.cmvx@gmail.com ou diretamente na sede da Câmara Municipal 

de Vitória do Xingu-PA, situada à Av. Manoel Felix de Farias, nº720 - Centro, Vitória do 

Xingu-PA. 

10.09. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

10.10. Somente terão validade os esclarecimentos que forem informados, por escrito, a 

todos os interessados que receberem o edital da Carta Convite encaminhado pela Câmara 

Municipal de Vitória do Xingu, ou a obtiveram no endereço indicado. 

10.11. Serão aplicados os benefícios da LC nº. 123/06 - Estatuto das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte. 
 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.13.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, da seguinte forma: 

11.13.2 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subsequente, mediante comprovação 

com Nota Fiscal e certidões constantes no item 4, somente EM CARTEIRA por 

intermédio do Departamento Financeiro ou de outra forma a critério da Câmara 

Municipal. 

11.13. Fica expressamente vedado à CONTRATADA negociar duplicatas/faturas 

relativas a este edital. 

11.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 

vigente. 

 

12. DO FORO 

 

12.1. Fica eleito o foro da cidade de ALTAMIRA-PA para dirimir qualquer controvérsia 

resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Vitória do Xingu-PA, 23 de Fevereiro de 2018 

 

 

__________________________________________________________ 

ELISDINA LEMOS DE LIMA 

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO 
 

 

 

 

mailto:cpl.cmvx@gmail.com
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CARTA CONVITE Nº01/2018-001CMVX 

 

ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA (ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO) 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos para sonorização e 

gravação das reuniões da Câmara Municipal através de profissional especializado, com 

fornecimento de equipamentos tais como mesa de som, computador, microfones sem e com 

fio, pedestais para microfones, operação de sistemas de áudio e vídeo e outros que se fizerem 

necessários a atender com qualidade as necessidades da Câmara Municipal de Vitória do 

Xingu-CMVX. 
 

2. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
O prazo de vigência desta prestação do serviço será até 31 de Dezembro de 2018, a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogada nos termos da legislação em vigor. 

3. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura das 
propostas. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT./UNIDADE  VALOR UNITARIO 

MÉDIO R$ 

VALOR TOTAL MÉDIO R$ 

 

 

 

 

 

01 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE SONORIZAÇÃO A SEREM 

INSTALADOS NA PLENÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DURANTE 

AS SESSÕES PARLAMENTARES E 

SUPORTE EM EVENTOS 

REALIZADOS PELA CAMARA 

MUNICIPAL. CONTENDO: 01 

Mesa de som com 16 canais com 1 

auxiliar, caixas de som acústico, 

microfone sem fio, microfone com 

pedestal e outros equipamentos que 

se fizerem atender com qualidade e 

na quantidade compatível, 

incluindo cabeamento necessário 

para interligação de todo o sistema 

(Microfones, instrumentos, 

potências, caixas, insert, energia e 

etc).Conteno também a 

disponibilidade de um técnico de 

som/operador durante toda a sessão 

parlamentar. 

 

 

 

 

 

 

10 MESES 

 

 

 

 

 

R$7.373,33 

 

 

 

 

 

R$73.733,33 

 

Valor Total médio (por extenso):  Setenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e 
três centavos.  
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5. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DA PRESTAÇÃO 

5.1. Para a prestação dos serviços, a contratada deverá dispor de técnico de som, com experiência na 

operação dos equipamentos que serão utilizados para a consecução do objeto. Deverá, ainda, 

disponibilizar de equipamentos próprios para a sonorização das reuniões no plenário da Câmara ou 

fora do recinto da desta (se necessário), dentre eles mesa de som, computador, microfones sem e com 

fio, pedestais para microfones, operação de sistemas de áudio e vídeo e outros que se fizerem 

necessários a atender com qualidade as necessidades da Câmara Municipal de Vitória do Xingu-

CMVX. Deve ser levado em consideração que a Câmara é composta por 09(nove) Vereadores. 

5.2. Os equipamentos utilizados na prestação dos serviços deverão estar sempre em perfeitas 
condições de uso, ficando a cargo da CONTRATADA a manutenção dos mesmos. 
 

5.3. A prestação dos serviços será na sede da Câmara Municipal de Vitória do Xingu ou, ainda, nos 
locais designados pela Câmara (quando necessário), podendo ser no perímetro urbano ou fora dele. 
 

5.3.1. Em todos os casos as despesas com o deslocamento da CONTRATADA e seus equipamentos 
ficarão por sua conta. 

5.3. A CONTRATADA, com exceção das reuniões ordinárias da Câmara, será informado com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência sobre o local das reuniões. 

6. CONDIÇÃO FINAL 
6.1. A CONTRATADA se obriga a respeitar todas as condições prescritas neste Termo de Referência, 
Instrumento Convocatório e Contrato, podendo esta do contrário sofrer as penalidades contidas nas 
Leis 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos) e demais alterações posteriores. 

 

Vitória do Xingu-PA, 23 de Fevereiro de 2018. 

 

___________________________________ 

ELISDINA LEMOS DE LIMA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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ANEXO II 

CARTA CONVITE Nº. 1/2018-001CMVX 

 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente instrumento a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

CNPJnº. XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço a rua 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nº. XXXXXXXX, bairro, Cep: 

XXXXXXXXXXXXXXX, cidade –UF representada, pelo Sr. ________________ 

(nome legível), __________________(profissão), __________________________ 

(estado civil), inscrito no CPF sob o nº __________, credencia o 

Sr.(a)_______________________________ (nome legível), (profissão), (estado civil), 

portador da Cédula de Identidade n. __________, expedida em ___/___/___, pelo(a) 

______________________(órgão expedidor), ________________________(Residência 

Município- Estado), com poderes específicos para representá-lo junto à Câmara 

Municipal de Vitória do Xingu, na Licitação, modalidade Convite nº1/2018-001CMVX, 

podendo assinar propostas, examinar e visar documentos e propostas das demais 

licitantes, ratificar proposta da outorgante, retirá-la, assinar atas, firmar documentos, 

deliberar, concordar, transigir, renunciar, impugnar e recorrer. 

 

 

 

Vitória do Xingu- PA, ____ de _______ de 2018. 

 

_____________________________ 

Assinatura do responsável legal 

(Carimbo do CNPJ da Empresa) 

 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresas. 
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ANEXO III 

CARTA CONVITE Nº. 1/2018-001CMVX 

 

MODELO PROPOSTA DE COMERCIAL 

 

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA 

Proposta de preços 

CONVITE                            No: 1/2018-001CMVX  

Câmara Municipal de Vitória do Xingu               

  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

          NOME: COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO          

          ENDEREÇO: AV.MANOEL FELIX DE FARIAS Nº720- CENTRO.           

  

EMPRESA :  

          NOME:                                        

          ENDEREÇO :                                     Nº                            

          BAIRRO :             CIDADE :  

          CNPJ :  

  

 

       

       

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

SONORIZAÇÃO   10,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO A 

SEREM INSTALADOS NA PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE 

AS AS SESSÕES PARLAMENTARES E SUPORTE EM EVENTOS REALIZADOS 

PELA CAMARA MUNICIPAL. CONTENDO: 01 Mesa de som com 16 canais com 

1 auxiliar, caixas de som acústico, microfone sem fio, microfone com pedestal e 

outros equipamentos que se fizerem atender com qualidade e na quantidade 

compatível, incluindo cabeamento necessário para interligação de todo o sistema 

(Microfones, instrumentos, potências, caixas, insert, energia e etc).Conteno 

também a disponibilidade de um técnico de som/operador durante toda a sessão 

parlamentar.      

 Valor total extenso: 

     Total : 0,00 

Valor total da proposta por extenso: 
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Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 8.666/93. Propomos executarmos o 
objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:  

 a) o prazo de validade desta proposta é de  :     dias;    

 b) as condições de pagamento são:    ; 

 
c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, 
previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de 

gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados; 

 

 

 d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:    dias.   

 
 Obs.: Esta planilha será encaminhada por parte da Comissão Permanente de 

Licitação para o e-mail dos respectivos participantes desta licitação. 
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ANEXO IV 

CARTA CONVITE Nº. 1/2018-001CMVX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (SOMENTE PARA 

MICROEMPRESA EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE). 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA 

 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.º XXXXXXXXXXXXXXX. 

Declara, sob as penas da lei, para fins de obtenção do tratamento simplificado e 

diferenciado de que trata a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que 

se enquadra nas condições estabelecidas em seu art. 3º, e que não apresenta nenhum dos 

impedimentos previstos no §4º desse mesmo artigo. 

 

 

Vitória do Xingu-PA., XXXXXXXXX de XXXXXXXXXX de 2018 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

(Carimbo do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO V 

CARTA CONVITE Nº. 1/2018-001CMVX 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATORES IMPEDITIVOS  

 

A Empresa _____________________________________________________inscrita no 

CNPJ sob o nº. _____________________________, com sede 

na_____________________________________________________ aqui representada 

por _________________________________________________________, para fins de 

participação no certame - Carta Convite nº. ____/____, e em cumprimento a legislação e 

regulamentos vigentes, às quais se submete, DECLARA: 

 

1. Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

 

2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera; 

 

3. Não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação; 

 

4. Não possui, entre os proprietários, nenhum servidor público municipal nem detentor 

de mandato eletivo; 

 

5. Não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo 

na condição de menor aprendiz, a partir de 14 anos; 

 

 

Vitória do Xingu-PA, Data: _______/_____________/___________ 

 

 

________________________________________ 

 

Assinatura Representante legal da Empresa 

(Carimbo do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO VI 

CARTA CONVITE Nº. 1/2018-001CMVX 

 

MODELO DE PROTOCOLO DE ENTREGA CARTA CONVITE 

 

Convite: 1/2018-001CMVX 

Emissão: ___ de ______ de 2018 

 

Abertura: 02 de março de 2018 às 10:00hs. 

 

Razão Social: 

 

Endereço: 

 

CNPJ (MF) n°: 

 

VITÓRIA DO XINGU-PA 

 

  Recebi da CÂMARA MINICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU por intermédio de sua 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, o 

Edital com todos seus anexos de Processo Licitatório acima epigrafado. 

 

Vitória do Xingu-PA, __ de _______ de 2018. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura (Carimbo do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO VII 

CARTA CONVITE Nº. 1/2018-001CMVX 

 

MODELO DE TERMO DE RENUNCIA  

 

 

   A empresa abaixo identificada, participante do Convite nº1/2018-001CMVX, por seu 

representante credenciado perante a Comissão Permanente de Licitação, declara, na 

forma e sob pena da Lei Federal Nº.8.666/93, que não pretende recorrer da decisão da 

Comissão que julgou os documentos da habilitação e/ou proposta RENUNCIANDO, 

EXPRESSAMENTE, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando, em 

consequência, com o curso do procedimento licitatório. 

 

•NOME DA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Rua: XXXXXXXXXXXXXXX nº. XXXXXXXX, Cidade-UF,  CNPJ: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Vitória do Xingu-PA, __ de _____________de 2018. 

 

________________________________ 

LICITANTE -ASS. REPRESENTANTE 

(Carimbo do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO VII 

CARTA CONVITE Nº. 1/2018-001CMVX 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU, neste ato denominada 

CONTRATANTE, com sede na Av. Manoel Felix de Farias, nº720, Centro, inscrito no 

CNPJ (MF) sob o n.º 34.887.943/0001-08, representado pelo Sr. CLEONILSON DA 

SILVA BEZERRA, e de outro lado a empresa 

________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o 

n.º____________________, estabelecida _____________________, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 

_________________________, portador da Cédula de Identidade n.º 

_________________ e CPF (MF) n.º _______________, celebram o presente contrato, 

do qual serão partes integrantes o edital da Carta Convite nº1/2018-001CMVX e a 

proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993( Lei de licitação e 

contratos) e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada na 

locação de equipamentos para sonorização e gravação das reuniões da Câmara Municipal 

através de profissional especializado, com fornecimento de equipamentos tais como mesa 

de som, computador, microfones sem e com fio, pedestais para microfones, operação de 

sistemas de áudio e vídeo e outros que se fizerem necessários a atender com qualidade as 

necessidades da Câmara Municipal de Vitória do Xingu-CMVX. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

 

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela 

CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R$ ____________ 

(______________________). 

 

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo III do Edital da Carta 

Convite nº1/2018-001CMVX são meramente estimativos, não acarretando à 

Administração da CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou 

pagamento. 

 

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

Exercício 2018 Atividade 1101.010310001.2.021 Manutenção das Ações do poder 

Legislativo, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

 

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e 

aceitos pela administração para execução dos serviços, contado do recebimento da 

autorização de serviço expedida pela CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO 

XINGU-CMVX. 

 

2. Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados 

para execução. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

 

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Carta Convite nº1/2018-

001CMVX, realizado com fundamento na Lei nº 8.666/93 e demais alterações vigentes. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 

55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

1. A vigência deste contrato será _______________, contados da data da sua assinatura, 

tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir 

o último. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1. Caberá à CONTRATANTE: 

 

1.1- permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações da 

CONTRANTANTE para execução dos serviços constantes do objeto; 

 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

técnicos da CONTRATADA; 
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1.3- rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes do Anexo I do edital da Carta Convite nº1/2018-001CMVX; 

 

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

 

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do 

Anexo I do edital da Carta Convite nº1/2018-001CMVX; 

 

1.6- disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a 

execução de trabalhos simples, quando necessário; e 

 

1.7- atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da 

Secretaria de Serviços Geral da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1. Caberá à CONTRATADA: 

 

1.1- responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: 

a) salários; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

1.2-  manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE 

quando em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

1.3- manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente 

à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE; 

 

1.4- responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros 

bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por 

seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste contrato; 

 

1.5- arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 

por seus técnicos no recinto da CONTRATANTE; 
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1.6- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados; 

 

1.7- providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do 

mobiliário a ser recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, 

seguindo, para tal, as normas de controle de movimentação patrimonial da 

CONTRATANTE; 

 

1.8- devolver os móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional 

para  a CONTRATANTE; 

 

1.9- refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contadas do recebimento da comunicação; 

 

1.10- reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço 

executado pela CONTRATADA sem autorização prévia da Secretaria Geral da 

CONTRATANTE; 

 

1.11 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

 

1.12- não remover os bens pertencentes e acessórios à este órgãos, do local onde se 

encontram sem o consentimento prévio e por escrito de servidor do Serviço de 

Manutenção e Reparos ou da Secretaria Geral da CONTRATANTE, quando for o caso; 

 

1.13- fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, 

empregando sempre as materiais de primeira qualidade; 

 

1.14- submeter à fiscalização da CONTRATANTE (quando está achar necessário) as 

amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução; 

 

1.15- comunicar à Secretaria Geral da CONTRATANTE qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

1.16- obter todas e quaisquer informações junto à Secretaria Geral da CONTRATANTE 

necessárias à boa consecução dos trabalhos; 

 

1.17- manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução 

do contrato. 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

1.1- assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 

com a CONTRATANTE; 

 

1.2- assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou 

em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

 

1.3- assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas a este contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou 

continência; e 

 

1.4- assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste contrato. 

 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no 

item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

1.1- É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 

do CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

 

1.2- é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 

contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; 

 

1.3- é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto 

deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO ACOMPANHAMENTO E DA 



 
Estado do Pará 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

Poder Legislativo 

Setor de Licitação e Contratos 

 

 

Setor de licitação e Contratos 

Av. Manoel Felix de Farias, nº720-Centro, Vitória do Xingu-PA 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por 

Servidor designado por parte da CONTRATANTE (através de portaria). 

 

2. O servidor da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas a autoridade competente da CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO 

XINGU, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste 

contrato, desde que aceito pela Administração da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

 

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor da CONTRATANTE designado 

para fim representando a CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 

 

1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto desta Carta Convite 

nº1/2018-001CMVX, está a cargo da dotação orçamentária: 

 

Atividade:2.021 - Manutenção das ações do Poder Legislativo 

Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terc. – Pessoa Jurídica 

Subelemento: 3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros PJ. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 

1. Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura 

no Setor de Compras da CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU, situada na 

Av. Manoel Felix de Farias, n º 720- Centro para fins de liquidação e pagamento, 

mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, 

até o 10º (décimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 

 

2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com a especificação 



 
Estado do Pará 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

Poder Legislativo 

Setor de Licitação e Contratos 

 

 

Setor de licitação e Contratos 

Av. Manoel Felix de Farias, nº720-Centro, Vitória do Xingu-PA 

 

apresentada e aceita. 

 

3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

 

4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de 

preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade à CONTRATANTE. 

 

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela. 

 

5.1- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação 

da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

onde: 

 

EM =  Encargos moratórios; 

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

VP =  Valor da parcela pertinente a ser paga; 

I =  Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

I = TX    ==>    I = (6/100)    ==>    I = 0,00016438 

    365                 365 

 

    TX - Percentual da taxa anual = 6% 

 

5.2- A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês 

seguinte ao da ocorrência. 

 

5.3- O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação 

da Nota Fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da 

Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade 

Social- CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 



 
Estado do Pará 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

Poder Legislativo 

Setor de Licitação e Contratos 

 

 

Setor de licitação e Contratos 

Av. Manoel Felix de Farias, nº720-Centro, Vitória do Xingu-PA 

 

1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a 

apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste 

contrato poderá ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 

conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

1.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 

 

1.2- nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 

estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente. 

 

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

 

2.1 -  advertência; 

 

2.2- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

 

2.3- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

2.4- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração da CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 



 
Estado do Pará 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

Poder Legislativo 

Setor de Licitação e Contratos 

 

 

Setor de licitação e Contratos 

Av. Manoel Felix de Farias, nº720-Centro, Vitória do Xingu-PA 

 

anterior. 

 

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta cláusula: 

 

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

 

3.2- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos 

serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; e 

 

3.3- por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida 

não se efetivar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição. 

 

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados 

no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 

1.1- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

2. A rescisão deste contrato poderá ser: 

 

2.1- determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-

se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 



 
Estado do Pará 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

Poder Legislativo 

Setor de Licitação e Contratos 

 

 

Setor de licitação e Contratos 

Av. Manoel Felix de Farias, nº720-Centro, Vitória do Xingu-PA 

 

 

2.2- amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração da CONTRATANTE; ou 

 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA 

DA CONTRATADA 

 

1.Este contrato fica vinculado aos termos da Carta Convite nº1/2018-001CMVX,  e aos 

termos das propostas da CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  - DO FORO 

 

1.    As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de ALTAMIRA-

PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, 

são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e 

pelas testemunhas abaixo. 

 

 

VITÓRIA DO XINGU - PA, em ___ de ______________ de 2018 

 

________________________           __________________________ 

CONTRATANTE                         CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1. ___________________________                     2. ___________________________ 
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