
 

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 n°720- Centro, Vitória do Xingu-PA 

 

EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº9/2017-0010CMVX 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX, inscrita no CNPJ sob o nº 

34.887.943/0001-08, com sede na Avenida Manoel Felix de Farias, nº 720, Centro - Vitória do 

Xingu/PA, por intermédio de sua PREGOEIRA Cínara Mendonça Pimentel, designada pela 

Portaria Nº 006/2017GABCMVX, respectivamente, torna público, para conhecimento dos 

interessados que, em conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar 

123/2006, Decretos Federais 3.555/2000, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais 

legislação correlata, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO, de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste edital e em seus 

anexos. 

 

A sessão pública de abertura deste Pregão Presencial terá início na data, no horário e no endereço 

abaixo discriminado: 

■ DATA: 30/05/2017 (trinta de Maio de Dois Mil e Dezessete). 

■ HORÁRIO: A partir das 10h00min (dez) horas. 

■ ENDEREÇO: Avenida Manoel Felix de Farias, Nº 720 Centro, Vitória do Xingu/PA- Setor de 

Licitação e Contratos. 

 

1- DO OBJETO 

 

1.1 - Esta licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestar sob 

demanda, serviços de manutenção predial corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, 

materiais, e mão de obra no prédio da Câmara Municipal de Vitória do Xingu-PA, conforme as 

condições e especificações constantes deste Edital e de seus Anexos. 

1.2 - A descrição do lote único relativo a esta licitação é aquela constante do termo de referência 

(ANEXO I deste Instrumento Convocatório). 
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2- DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

Constituem anexos deste edital e dele fazem parte integrante: 

      a)- ANEXO I – Especificação do objeto- Termo de Referência; 

       b)- ANEXO II- Modelo de Proposta de Preços; 

       c)- ANEXO III - Modelo de declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação; 

d)- ANEXO IV - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP; 

e)- ANEXO V - Modelo de declaração de que não emprega menor; 

 f)- ANEXO VI - Minuta de Contrato; 

 

3- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas aptas ao cumprimento do objeto 

licitado, que atenderem às exigências enumeradas abaixo e aos requisitos da legislação específica. 

 

3.1.1 - As interessadas deverão atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e de seus Anexos.  

 

3.1.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas que se enquadrarem em qualquer caso de 

proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir: 

 a)- em recuperação judicial ou que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem sob concurso 

de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 b)- que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

 c)- que tenham sido punidas com suspensão/impedimento de licitar ou contratar com a CÂMARA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX ou com o Município de Vitória do Xingu, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

 d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

 

3.1.3 - A observância das vedações do subitem 3.1.2 deste Edital é de inteira responsabilidade da 

licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

3.2 - A simples participação da licitante neste certame implica: 
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 a)- a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, desde que não constem da 

documentação apresentada pela licitante dados ou informações que contradigam as regras do ato 

convocatório; 

 b)- que o prazo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data final 

estipulada para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta; 

 c)- a aceitação de todas as condições estabelecidas na Minuta de Contrato apresentada no ANEXO V 

deste Edital. 

 

4- DO CREDENCIAMENTO 

4. No início da sessão pública do pregão, o licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a 

Pregoeira, devidamente munido dos documentos que demonstrem que detém poderes para as práticas 

de atos inerentes ao pregão. 

4.1 - Cada licitante poderá ser representada por seu titular com poderes de administração, por 

procurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente munida de credencial, sendo que 

somente o representante que se credenciar perante a PREGOEIRA poderá intervir nas fases do 

procedimento licitatório, atuando em nome da respectiva empresa representada. 

4.2 - Para fins de confirmação da representação e de credenciamento perante a PREGOEIRA, o 

representante da licitante deverá identificar-se e, cumulativamente: 

 a)- entregar cópia de sua carteira de identidade ou documento equivalente, bem como de qualquer 

outro documento com foto que indique o número de seu CPF, caso a identidade não contenha tal 

número; 

 b)- entregar um dos seguintes documentos, conforme cada caso: 

 ● b.1)- cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da licitante, 

atualizado e registrado, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em nome da empresa, no caso de o representante ser sócio proprietário, dirigente ou 

assemelhado da licitante; 

 ● b.2)- procuração lavrada em cartório, hipótese em que não haverá necessidade de estar 

acompanhada de qualquer outro documento referente à constituição e organização da licitante; 

 ● b.3)- procuração outorgada por instrumento particular ou carta de credenciamento, 

acompanhada necessariamente de cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento 
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equivalente da licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos que o signatário da 

procuração ou da carta de credenciamento detém poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em nome da licitante. 

4.3 - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante, não sendo admitido, 

de igual forma, que mais de uma empresa indique um mesmo representante. 

4.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante a PREGOEIRA ficará impedido 

de ofertar lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a 

licitante durante a sessão de abertura dos envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B 

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) relativos a este Pregão Presencial. Neste caso, será mantido o 

preço apresentado pela licitante em sua proposta comercial escrita para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço. 

4.5 - Somente as pessoas referidas no subitem 4.1 deste Edital poderão ainda, em nome das licitantes 

que representam assinar documentos e declarações pertinentes ao certame. 

 

4.6 - A entrega do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da licitante 

visando comprovar a qualidade de representante da mesma, nos termos previstos nos subitens 4.1 e 4.2 

deste Edital, NÃO dispensa a inclusão do mesmo documento no envelope B (DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO), sob pena de INABILITAÇÃO da licitante na fase pertinente. 

 

5- Declaração de cumprimento pleno dos requisito de habilitação e da declaração de ME ou EPP 

5.1 - A licitante deverá entregar a PREGOEIRA a declaração dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital, a teor do disposto no artigo 4º, VII da 

Lei Federal nº 10.520/2002, conforme modelo constante do ANEXO III deste ato convocatório.  

5.1.1 - A declaração referida no subitem 5.1 supracitado deverá ser entregue pela licitante quando do 

credenciamento de seu representante, sob pena de ser declarada NÃO PARTICIPANTE do 

certame, observado o disposto no subitem 7.1.2 deste Edital.  

5.2 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 

123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha 

interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá entregar a 

PREGOEIRA a declaração informando a sua condição de ME ou EPP, conforme modelo 

constante do ANEXO IV deste Edital, acrescida de:  
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a. Certidão Simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou documento 

equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias; 

5.2.1 - A declaração a que se refere o subitem 5.2 deste Edital deverá ser entregue pela licitante 

quando do credenciamento de seu representante, se for o caso, ou dentro do envelope A 

(PROPOSTA COMERCIAL), sob pena de PERDA DO DIREITO aos benefícios que lhe são 

conferidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 

6- DA PROPSTA (ENVELOPE A) E DOS CRITÉRIOS DE SUA ACEITAÇÃO 

 

6.1 - A proposta comercial da licitante deverá ser entregue dentro do envelope A, o qual deverá estar 

lacrado e conter o nome da empresa, nº do CNPJ, a palavra “proposta” e o número deste Pregão. 

Desta forma: 

 

À CÂMARA MUNICIAPL DE VITÓRIA DO XINGU 

PREGÃO PRESENCIAL Nº9/2017-0010CMVX  

ABERTURA: 26/05/2017 ÀS 10h00min 

 PROPOSTA DE PREÇOS 

 NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicar se é Microempresa ou EPP) 

 CNPJ: 

 

 

6.2 - A proposta comercial deverá ser elaborada, de forma a atender aos seguintes requisitos; 

 a)- indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitante; 

 b)- apresentar valor global mensal para a íntegra do lote único, com a indicação dos valores de todos 

os componentes de seus itens A, B, C e D; 

 c)- conter oferta firme e precisa para a íntegra do lote único, sem alternativas de valores ou quaisquer 

outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado; 

 d)- cotar os valores em moeda corrente; 

 e)- indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao mínimo de 60 (sessenta) dias; 

 f)- ser assinada por representante legal da licitante; 

 g)- não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocamente, tais 

falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração ou não 

impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.  
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6.2.1 - Todos os valores deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. Não sendo 

observada esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem 

arredondamento.  

6.2.2 - Os valores ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto deste 

Pregão, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos valores, 

salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data posterior à de 

apresentação da respectiva proposta comercial. 

 

6.2.3 - Os cálculos integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos e, em caso de 

diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela CÂMARA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX na operação aritmética de conferência, 

prevalecerão estes últimos. 

 

6.2.4 - Nos cálculos a serem efetuados tanto pela licitante quanto pela CÂMARA MUNICIPAL DE 

VITÓRIA DO XINGU-CMVX deverão, sempre, ser consideradas apenas as duas primeiras casas 

decimais, desprezando-se as demais a partir da terceira e o sistema de arredondamento. 

 

6.2.5 - Havendo divergência entre valores unitários e valores totais, prevalecerão os valores unitários. 

Havendo divergência entre valores numéricos e valores por extenso, prevalecerão os valores por 

extenso.  

 

6.3 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver em desacordo com as 

exigências constantes deste Edital e de seus Anexos. 

6.4 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e em seus Anexos, 

podendo ser DESCLASSIFICADA, também, a proposta que consignar valores simbólicos, irrisórios 

ou zerados, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os 

quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o caso, ser 

informado pela licitante em sua proposta comercial, durante a sessão pública ou ainda, a critério da 

PREGOEIRA, em resposta a diligência a ser feita por este.  

6.5 - Poderá ser DESCLASSIFICADA, ainda, a proposta que cotar valores inexequíveis ou 

incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como parâmetro o disposto na legislação vigente. 

6.6 - Na análise da proposta comercial, poderá a PREGOEIRA desconsiderar erros materiais e 

evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo. 

 

7- DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS DA SESSÃO PÚBLICA E DO RECEBIMENTO DOS 

ENVELOPES 
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7.1- Na data, horário e endereço discriminado no preâmbulo deste Edital serão colhidas em lista de 

presença as assinaturas das pessoas que comparecerem à sessão pública e verificada pela 

PREGOEIRA o credenciamento dos representantes legais das licitantes, observadas as disposições 

contidas no item 4 deste ato convocatório.  

 

7.1.1 - Quando do credenciamento de seu representante, a licitante deverá entregar a PREGOEIRA a 

declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO III 

deste edital) e, se for o caso, a declaração de condição de ME ou EPP (ANEXO IV deste Edital).  

 

7.1.2 - A licitante que enviar os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO), antecipadamente ou no dia da sessão, sem representante credenciado, deverá 

enviar também, em envelope separado, a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação (ANEXO III deste Edital), sob pena de ser declarada NÃO 

PARTICIPANTE do certame, observado o disposto no subitem seguinte.  

 

7.1.2.1 - No caso do subitem 7.1.2 supra, deverá a licitante enviar ainda, dentro do mesmo envelope 

separado, documento que comprove que o signatário da declaração está autorizado a assinar pela 

empresa, nos termos do item 4 deste edital. 

 

7.1.2.2 - A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX não se responsabilizará 

por envelopes endereçados via postal ou por outra forma e que, por isso, não chegarem até a data e o 

horário previstos no preâmbulo deste Edital para a sessão pública de abertura do certame. 

 

7.1.3 - As declarações de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação (ANEXO III deste Edital) 

e, se for o caso, de condição de ME ou EPP (ANEXO IV deste Edital), poderão, por opção da 

licitante, serem preenchidas por seu representante legal já confirmado e entregues à PREGOEIRA 

ainda na fase de credenciamento da sessão pública de abertura do certame.  

 

7.2 - Declarado encerrado o credenciamento a que se refere o subitem 7.1 deste edital, a 

PREGOEIRA não aceitará novas licitantes e recolherá os envelopes A (PROPOSTA 

COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).  

 

7.3 - Após a entrega dos envelopes pelas licitantes não caberá desistência do certame, salvo por 

motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela PREGOEIRA, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no subitem 15.1 deste Edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis. 

 

7.4 - A abertura das propostas comerciais (envelope A) será efetuada logo após a entrega dos 

envelopes respectivos, quando se verificará a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital.  

 

7.5 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no preâmbulo deste Edital, ficam os eventos 

respectivos transferidos para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o horário e o local 

preestabelecidos, desde que não haja comunicação da PREGOEIRA em contrário.  
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7.6 - O local de realização da sessão pública deste Pregão Presencial poderá ser alterado, mediante 

afixação no quadro de aviso da Unidade Gestora situada no endereço indicado no preâmbulo deste 

Edital. 

 

8- DA ETAPA DE LANCES, DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS 

PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1 - Para o julgamento das propostas comerciais, a PREGOEIRA levará em consideração o MENOR 

PREÇO, assim entendido como o MENOR VALOR GLOBAL MENSAL FINAL OFERTADO 

PARA A ÍNTEGRA DO LOTE ÚNICO, apurado conforme tabelas de proposta comercial, desde 

que atendidas às especificações deste ato convocatório e de seus anexos, sendo desclassificadas as 

propostas que estiverem em desacordo. 

8.1.1 - O valor global mensal do lote único será calculado pela divisão do valor total em meses. 

 

8.2 - Abertos os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) de todas as participantes, procederá a 

PREGOEIRA à verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à 

desclassificação das propostas em desacordo com o mesmo, à divulgação dos valores cotados pelas 

licitantes e à consequente classificação inicial das propostas válidas para o lote único. 

8.3 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a ordem de classificação das 

propostas idênticas, ficando desde já definido que a licitante sorteada será aquela que ficará em 

primeiro lugar dentre as que participarem do sorteio. 

8.4 - A seguir, será inicialmente classificada pela PREGOEIRA, para a etapa de lances, a proposta 

de menor valor global mensal ofertado para a íntegra do lote único e, posteriormente, as propostas com 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor valor. 

8.5 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no subitem 8.4 deste edital, a 

PREGOEIRA classificará para a etapa de lances as três melhores propostas, quaisquer que sejam os 

valores ofertados. 

8.6 - Às licitantes classificadas para a etapa de lances será dada oportunidade para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta 

de maior valor. 

8.6.1 - A licitante poderá ofertar lance intermediário, com valor superior ao menor registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro lance já ofertado para o lote.   
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8.6.2 - No caso do subitem 8.6.1 supra, quando restarem apenas duas empresas na etapa de lances, a 

licitante que ofertar um lance intermediário estará, automaticamente, declarando a sua 

impossibilidade de cobrir o menor valor. 

8.6.3 - A critério da PREGOEIRA poderá ser acordado, entre as licitantes participantes da etapa de 

lances, valor de redução ou percentual mínimo entre os lances e o tempo máximo para a sua 

formulação. 

8.7 - Não será admitida a desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades 

previstas no subitem 15.1 deste Edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis. 

8.8 - Não havendo mais licitantes interessadas em apresentar lances, será encerrada esta etapa.  

8.9 - Encerrada a etapa de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento) 

superior ao menor valor, estará configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 2º, da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006. 

8.9.1 - Tendo sido comprovada, em qualquer um dos momentos definidos no subitem 5.2.1 deste 

Edital, a condição de ME ou EPP e ocorrendo o empate ficto no final da etapa de lances, proceder-se-

á da seguinte forma: 

 a)- a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos, apresentar uma nova proposta de valor inferior àquela considerada classificada em primeiro 

lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência; 

 b)- se a ME ou a EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilizar seu direito de 

preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão; 

 c)- se a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto não exercer seu direito de preferência, 

serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas propostas estiverem no limite 

estabelecido no subitem 8.9 deste Edital, na ordem de classificação, para o exercício do direito de 

preferência; 

 d)- no caso de equivalência de valores apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se encontrem nesse 

limite, será realizado sorteio entre essas empresas para se definir aquela que poderá apresentar nova 

proposta. 

8.10 - Concluída, se for o caso, a aplicação do direito de preferência instituído pela Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, serão ordenadas todas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 

valor, ocasião em que a PREGOEIRA examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da 

primeira classificada para o lote, ou seja, daquela que ofertar o menor valor global mensal final para a 

íntegra do lote único, decidindo motivadamente a respeito. 
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8.11 - Sendo aceitável a oferta de menor valor, será aberto o envelope B (DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO) da licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das condições 

de habilitação, observadas as disposições contidas no item 9 deste Edital. 

8.11.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital para a habilitação, será a 

licitante declarada vencedora. 

8.12 - Se a oferta de menor valor não for aceitável ou se a licitante for inabilitada, a 

PREGOEIRA examinará os lances e as propostas subsequentes, bem como a qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma oferta em conformidade com o Edital. 

8.12.1 - Ocorrendo a hipótese do subitem 8.12 supra e existindo ME ou EPP remanescente no 

intervalo do empate ficto indicado no subitem 8.9 deste Edital, voltar-se-á à etapa correspondente à 

letra “a” do subitem 8.9.1 deste ato convocatório. 

8.12.2 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 8.12 deste Edital também no caso de a licitante vencedora, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato. 

8.13 - Nas situações previstas nos subitens 8.10 e 8.12 deste Edital, poderá a PREGOEIRA, ainda, 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido o melhor valor para a CÂMARA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX. 

8.14 - A licitante vencedora do certame para o lote único deverá entregar a PREGOEIRA, na mesma 

sessão ou no prazo de 2 (dois) dias úteis, a proposta comercial ajustada ao valor mensal e global 

final, sob pena de desclassificação e de aplicação das penalidades previstas no subitem 15.1 deste 

Edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.  

8.14.1 - O prazo previsto no subitem 8.14 deste Edital poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da PREGOEIRA, mediante requerimento tempestivo e justificado da licitante. 

8.14.2 - Para fins do subitem 8.14.1, entende-se por “tempestivo” o requerimento apresentado nos 2 

(dois) dias úteis inicialmente concedidos.  

8.14.3 - Na proposta comercial ajustada a ser entregue é permitida a readequação não linear dos 

valores unitários, a critério da licitante, desde que os valores unitários finais sejam menores ou iguais 

aos valores unitários da proposta inicial, respeitado como limite máximo da proposta ajustada o valor 

global mensal final ofertado. Não será permitida, entretanto, a alteração daqueles valores da proposta 

comercial já previamente fixados pela CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX. 
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8.15 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências pertinentes e 

relevantes e que, ao final, será assinada pela PREGOEIRA, pela equipe de apoio e pelos 

representantes credenciados das licitantes que queiram fazê-lo. 

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B) 

9.1 - As licitantes deverão entregar preferencialmente numerados, rubricados e na ordem em que 

aparecem neste Edital, os seguintes documentos de habilitação dentro do envelope B, o qual deverá 

estar lacrado e conter o nome da empresa, o termo “documentos de habilitação” e o número deste 

Pregão Presencial. Desta forma: 

À CAMARA MUNICPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

PREGÃO PRESENCIAL Nº9/2017-0010CMVX  

ABERTURA: 30/05/2017 ÀS 10h00min  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicar se é Microempresa ou EPP)  

CNPJ: 

 

9.1.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

       A licitante interessada em participar deste Pregão deverá apresentar os documentos a 

seguir relacionados, dentro do Envelope HABILITAÇÃO, entregues de forma ordenada e 

numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a permitir maior rapidez na 

conferência e exame correspondentes. 

 a)- prova de constituição social atualizada, que consiste em um dos seguintes documentos: 

 a.1)- no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;  

 a.2)- no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 

devidamente registrado; 

 a.3)- no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de 

eleição dos administradores da empresa; 

 a.4)- no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
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9.1.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 9.1.1 deste Edital deverá explicitar o 

objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da empresa e os responsáveis por 

sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa. 

9.1.1.2- Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de (dezoito) anos (ANEXO V); 

9.1.1.3- Alvará de Licença de Funcionamento expedido pelo órgão competente da sede da licitante; 

9.1.1.4- Licença do corpo de bombeiro, expedido pelo órgão competente da Licitante 

 

9.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

  a)- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ; 

 b)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida 

pelo órgão federal competente; 

 c)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da 

licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente; 

 d)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da 

licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente; 

 e)- comprovante de regularidade para com a Seguridade Social; 

 f)- comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 g)- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

h) Certidão negativa de débitos municipais, emitida pela Prefeitura Municipal sede da 

CONTRATANTE; 

 

9.1.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 9.1.2 deste Edital, não 

serão aceitas pela PREGOEIRA certidões que comprovem a regularidade fiscal para com apenas 

parte dos tributos de competência de cada ente federado. 

 

9.1.2.2- A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP), que optarem por usufruir de 

tratamento diferenciado, deverá apresentar todas as certidões previstas neste edital, ainda que com 
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restrições, na forma do art. 43 da LC n. 123/06 alterada pela LC n. 147/14. A sua contratação será 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados a partir da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

 

9.1.2.3-  Certidão Simplificada digital expedida pela Junta Comercial do Estado. 

 

9.1.3 - DOCUMENTO RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 a)- certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo (s) Cartório (s) 

Distribuidor (es) da Justiça da sede da licitante, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo 

como referência a data de abertura da sessão pública deste certame; 

 

9.1.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou recuperação judicial contenha prazo de validade 

determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na letra “a” do subitem 9.1.3 deste 

Edital. 

 

9.1.3.2- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social encerrado, já 

exigível e apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa situação financeira, sendo vedada à 

substituição por balancetes ou balanços provisórios: 

 

b.1 Serão considerados e aceitos, na forma da lei os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis 

que atendam as seguintes exigências: 

 

 b.2 Quando se tratar de empresas S/A: Balanço Registrado na Junta Comercial e publicado no Diário 

Oficial e/ou jornais de grande circulação (Art. 289, caput e parágrafo 5º da Lei nº 6404/76); 

  

b.3 Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço acompanhado das cópias dos 

Termos de abertura e encerramento, extraídos do Livro Diário, (Art. 5º, § 2º do Decreto Lei nº 486/69), 

devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão 

equivalente, contendo: b.4 Identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável pela 

administração da empresa; Identificação e assinaturas legíveis do responsável contábil da empresa, 

devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade). 

 

c. Apresentação em folha separada e assinada pelo representante legal da empresa e por contador 

registrado no CRC dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral (SG) 

e Grau de Endividamento (GE), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, devidamente 

comprovados mediante o balanço patrimonial do último exercício social apresentado: 

 

 I. LIQUIDEZ GERAL...................: LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP) índice mínimo ≥ : 1,00  

II. LIQUIDEZ CORRENTE.............: LC = (AC/PC) índice mínimo: ≥ 1,00 

 

 III. SOLVENCIA GERAL.................: SG = (AT/PC+PELP) índice mínimo ≥  1,00  

IV. GRAU DE ENDIVIDAMENTO.....:GE = (PC+PELP)/(AC+RLP+AP) índice máximo ≤  ( 0,50)  
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ONDE: AC = Ativo Circulante; ARLP= Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; 

AT= Ativo Total; PC= Passivo Circulante; PELP= Passivo Exigível a Longo Prazo. 

 

9.1.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

 a)- nome do responsável técnico que responderá pela prestação dos serviços, com a comprovação de 

sua qualificação técnica; 

b)- comprovação, pela licitante, de que tomou conhecimento de todas as informações e instalações 

onde os serviços serão executados, bem como de todas as características dos sistemas componentes da 

sede da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX, a ser feita por meio de termo 

de vistoria fornecido por esta. Para fornecimento desse comprovante, a vistoria deverá ser marcada 

previamente pela empresa junto ao setor responsável da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU-CMVX, no horário de 08:00 às 14:00 horas em dias úteis ou através do e-mail: 

cpl.cmvx@gmail.com. 

 c)- 1 (um) atestado de capacidade técnica contendo as características e informações a seguir 

enumeradas: 

 c.1)- emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a identificação desta;  

 c.2)- expedido em nome da licitante e contendo o CNPJ desta; 

 c.3)- indicar que a licitante já prestou ou vem prestando serviços de manutenção preventiva e corretiva 

em instalações prediais, elétricas, hidrossanitárias (com substituição de peças) e manutenção 

preventiva e corretiva em central de ar e os demais que se fizerem necessários à atender o objeto desta 

licitação; 

 

9.1.4.1 - Por opção da licitante poderão ser apresentados outros atestados para que, com o somatório 

dos mesmos, seja demonstrada a experiência em todos os serviços previstos na letra “d.3” supracitada, 

observadas também, para todos os atestados, as demais condições previstas na letra “d” do subitem 

9.1.4 deste Edital. 

9.1.5 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e 

da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (declaração de que não emprega menor), conforme 

modelo constante do ANEXO IV deste Edital. 
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9.2 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP): 

9.3 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão entregar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal, podendo, também, optar pelo disposto 

nos subitens 9.2.1 a 9.2.5 deste Edital. 

9.3.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, entregues por ME 

ou EPP, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da PREGOEIRA, para a regularização da documentação fiscal.  

9.3.2 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de 

requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido a PREGOEIRA.  

9.3.3 - Para fins do subitem 9.3.2 supra, entende-se por “tempestivo” o requerimento apresentado nos 2 

(dois) dias úteis inicialmente concedidos.  

9.3.4 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo 

facultado a PREGOEIRA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

submeter o processo ao Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-

CMVX para revogação.  

9.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

9.4.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados 

neste Edital e em seus Anexos, deverão ser entregues sob uma das seguintes formas: 

 a)- originais; 

 b)- cópias autenticadas em cartório; 

 c)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório para 

autenticação pela PREGOEIRA ou por membro da equipe de apoio na sessão pública de abertura dos 

envelopes respectivos; 

 d)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores; 
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 e)- emitidos através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade 

mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor. 

9.4.1.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos comprobatórios da 

autenticidade da documentação entregue pelas licitantes, que serão juntados aos autos do processo 

licitatório como anexos da ata da sessão pública deste Pregão Presencial. 

9.4.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e em seus anexos. 

9.4.3 - A documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra documentação solicitada 

neste Edital e em seus Anexos, deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não 

sendo permitida a mesclagem de documentos. 

9.4.4 - Todos os documentos solicitados neste Edital e em seus Anexos deverão estar válidos na data 

de realização da sessão pública de abertura deste certame. Documentos entregues com a validade 

expirada acarretarão a INABILITAÇÃO da licitante, observado, entretanto, o disposto no subitem 

9.3.2 deste Edital. 

9.4.5 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor 

deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data de realização 

da sessão pública de abertura deste certame. 

9.4.5.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 9.4.5 deste Edital aqueles documentos que, pela 

sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade, dentre os quais os atestados de capacidade 

técnica.  

9.4.5.2 - As declarações e os documentos emitidos pela licitante e apresentados neste certame deverão 

ser assinados por seu representante legal, observado o disposto no item 4 deste Edital.  

9.4.6 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as exigências 

estabelecidas neste Edital para a habilitação. 

9.4.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá a PREGOEIRA solicitar o 

assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

 

10 - DOS RECURSOS 

10.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar suas 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 



 

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 n°720- Centro, Vitória do Xingu-PA 

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.4 - As razões dos recursos e as respectivas contrarrazões deverão ser apresentadas na sala da 

Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-

CMVX, situada à Avenida Manoel Felix de Farias, Nº 720 Centro- Vitoria do Xingu-PA, no horário de 

08h00min às 14h00min horas dos dias úteis, ou através do e-mail: cpl.cmvx@gmail.com, ficando 

assim, acessíveis a todos os interessados. 

10.4.1 - As respostas aos recursos serão disponibilizadas no atrave do e-mail supracitado e as decisões 

publicadas no Diário Oficial da União, ficando também acessíveis a todos os interessados. 

11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 - Inexistindo manifestação recursal, a PREGOEIRA adjudicará o objeto da licitação à licitante 

vencedora do lote único, cabendo ao Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU-CMVX homologar o procedimento licitatório.  

11.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura interpostos, a Pregoeira da 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX adjudicará o objeto da licitação à 

licitante vencedora do lote único e o Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU-CMVX homologará o procedimento licitatório. 

12 - DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO DE QUANTIDADE 

No interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX, o objeto licitado 

poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado, facultada a supressão além desse limite por acordo entre as partes, conforme disposto no 

artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

13 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

A despesa com o fornecimento dos serviços de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária 

Exercício 2017, Projeto/Atividade: 2.021 Manutenção das Ações do poder Legislativo, Classificação 

econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento: 3.3.90.39.99 Outros 

Serviços de Terceiros-PJ. 

 

14 - DA CONTRATAÇÃO 
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A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX convocará a licitante vencedora do 

certame referente ao lote único para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, o qual será 

lavrado de acordo com a minuta constante do ANEXO VI deste Edital. 

 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 - A licitante que desistir do certame após a entrega dos envelopes, que desistir de lances 

ofertados, que não entregar a proposta comercial ajustada ao valor global mensal final ou que, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, poderá ser declarada impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do 

Município de Vitória do Xingu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das 

multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais pertinentes.  

 

15.2 - Homologada a licitação, a CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX 

convocará a licitante vencedora do lote único para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe serem aplicadas as penalidades previstas no 

subitem 15.1 supracitado, bem como as demais penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, 

da cobrança de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor global mensal final da 

proposta respectiva. 

15.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições contratualmente previstas, poderá a 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX aplicar à CONTRATADA as sanções 

constantes do contrato, da Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 

8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal 

cabíveis. 

15.4 - O contrato definirá os valores de multas a serem aplicadas no caso de inadimplemento, sem 

prejuízo da possibilidade de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.  

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, após a prestação dos serviços e a sua aceitação pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX, por meio de depósito bancário ou por 

outro meio que vier a ser acordado entre as partes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a contar, 

ainda, da entrega das correspondentes Notas Fiscais (corretamente preenchidas) à CÂMARA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX, observadas todas as demais obrigações e exigências 

constantes do contrato e relacionadas às condições de pagamento. 

16.2 - A CONTRATADA deverá entregar, simultaneamente, 1 (uma) única nota fiscal.  

 

16.3 - Na hipótese de o início e o final do prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação não 

coincidirem com, respectivamente, o primeiro e o último dia do mês, o pagamento correspondente será 
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efetuado proporcionalmente ao número de dias de vigência contratual no mês em referência e de 

acordo com os serviços efetivamente prestados. 

 

16.4 - O pagamento efetuado não implicará reconhecimento pela CÂMARA MUNICIPAL DE 

VITÓRIA DO XINGU-CMVX de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às 

obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a 

qualquer regra constante das especificações deste edital. 

17.  O pagamento realizado pela CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX não 

implicará, ainda, prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar em 

decorrência da execução do objeto, nem excluirá as responsabilidades de que tratam as Leis Federais 

nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como as demais normas aplicáveis ao caso, tudo dentro dos prazos 

legais pertinentes.   

18 - DAS CONSULTAS, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES 

AO EDITAL 

18.1 – Cópia deste Edital pode ser obtida na Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX ou através do e-mail: 

cpl.cmvx@gmail.com,  no horário de 08:00 às 14:00 horas dos dias úteis . 

18.2 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste Pregão Presencial, 

observando-se o seguinte: 

 a)- as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à especificação do objeto poderão 

ser esclarecidas junto à sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CÂMARA MUNICIPAL 

DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX, no horário de 08:00 às 14:00 horas dos dias úteis; 

 b)- as impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na Sala da Comissão Permanente de Licitação 

(CPL) da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX, situada à Avenida Manoel 

Felix de Farias Nº 720 Centro- VTX, no horário de 08:00 às 14:00 horas dos dias úteis, sendo que as 

respostas serão disponibilizadas no site institucional: cmvitoriadoxingu.pa.gov.br e no Diário Oficial 

da União (DOU), ficando acessíveis a todos os interessados. 

 

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

mailto:cpl.cmvx@gmail.com
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19.1 - É facultada a PREGOEIRA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou de 

informação que deveriam constar no ato da sessão pública. 

19.2 - Fica assegurado à CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX o direito de, 

no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 

licitação, dando ciência aos participantes e sendo devidamente justificada e processada na forma da 

legislação vigente. 

19.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

19.4.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos falsos responderá por seus 

atos, civil, penal e administrativamente. 

19.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão Presencial. 

19.6 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação. 

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CÂMARA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-CMVX. 

19.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 

10.520/2002, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

19.9 - O processo relativo a esta licitação (com toda a documentação a ele pertinente, inclusive com os 

valores médios estimados da contratação) permanecerá com vista franqueada aos interessados na 

Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU-CMVX, situada à Avenida Manoel Felix de Farias Nº 720 Centro- VTX, no horário de 08:00 

às 14:00 horas dos dias úteis. 

19.10 - Os envelopes que não forem abertos na sessão pública ficarão em poder da PREGOEIRA até 

a data de assinatura do contrato pela vencedora do certame relativamente ao lote único, devendo as 

licitantes retirá-los somente após a referida data, no local indicado no subitem 19.9 deste edital, no 
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prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do qual os mesmos serão automaticamente destruídos, sem que 

caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização. 

19.11 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da cidade de Altamira - Pará. 

 

 

 

 

Vitória do Xingu, 17 de Maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Cínara Mendonça Pimentel 

PREGOEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 n°720- Centro, Vitória do Xingu-PA 

Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº9/2017-0010CMVX 

 

1. INTRODUÇÃO 

     A presente licitação tem como objetivo atender às necessidades da Câmara Municipal de 

Vitória do Xingu-PA. 

 

2. OBJETO 

    Este Termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 

prestar sob demanda, serviços de manutenção predial corretiva com fornecimento de peças, 

equipamentos, materiais mão de obra no prédio da Câmara Municipal de Vitória do Xingu-

PA. 

 
3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 3.1. A natureza dos serviços a serem contratados é classificada como comum, conforme 

definição do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520 de 2002. 

 

 3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº2.271 de 

1997, constituindo-se em atividades materiais, acessórios instrumentais ou complementares à 

área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas 

por seu respectivo plano de cargos. 

 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entres os empregados da 

CONTRATADA e a administração da CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre 

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

4. DA VISTORIA 

 

4.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante deverá realizar 

vistoria nas instalações da sede da CONTRATANTE, local de execução dos serviços, 

acompanhada por servidor designado para este fim, de segunda à sexta-feira, das 08h00min. 

As 14h00min. Devendo agendar previamente sua visita, de acordo com a condições 

estabelecidas no Instrumento Convocatório. 

 
4.2. O prazo para a vistoria iniar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 
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4.3. A CONTRTANTE não acolherá reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento 

das particularidades dos locais bem como de outros aspectos inerentes à elaboração das 

especificações e à execução do serviço; 

 

4.4. Quando das vistoria realizada nas dependências da CONTRATANTE, será emitida a 

“Declaração de Vistoria” (emitida tão somente pela CONTRATANTE), a fim de eu não se 

possa alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades do local; 

 

4.5. A Declaração acima supracitada será considerada documento indispensável para 

Habilitação da empresa licitante, devendo ser juntada à documentação apresentada na 

licitação. 

 

5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Prestação de serviço continuado de manutenção predial preventiva e corretiva e de 

conservação de jardins da Câmara Municipal de Vitória do Xingu, mediante o regime de 

dedicação exclusiva de mão-de-obra, envolvendo a realização de rotina de manutenção para: 

 

 reparos e pequenas construções necessárias à conservação das instalações hidro 

sanitárias, água potável, pluviais e de gás; 

 poços, caixas e reservatórios; 

 esquadrias e vidraçaria; 

 cobertura e telhamento; 

 revestimentos de forro, piso elevado e paredes; 

 calçadas e pavimentações externas; 

 brises; 

 mastros; 

 guarda-corpos, corrimãos e suporte metálicos; 

 instalações de irrigação; 

 e todos os demais componentes construtivos da edificação, incluindo trabalhos 

de alvenaria, reparos de pintura;  

 serralheria; 

 marcenaria; 

 soldagem; 

 vidraçaria; 

 aplicação de forro; 

 montagem, desmontagem e reparos em mobiliário;  

 montagem, desmontagem e reparos em divisórias removíveis; 

 operação de equipamentos; 

 e outros trabalhos implícitos a manutenção de condicionador de ar, com o 

fornecimento de peças de reposição necessárias à conservação e ao perfeito e 

completo funcionamento do complexo predial. 
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5.2. Ficará a cargo da CONTRATADA, disponibilizar os equipamentos e ferramentas 

necessários à realização dos serviços. 

5.3. Os itens consumíveis, peças de reposição, reparos e matérias de construção, necessários à 

atividade de manutenção predial, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

 

6. MANUTENÇÃO MENSAL 

 

6.1. a) Farão parte dos serviços de manutenção “obrigatórios e contínuos” mensais: 

 Manutenção hidráulica (verificar a existência de vazamentos nos sanitários e 

copas e saná-los); 

 Verificar a existência de entupimentos em caixas, bacias sanitárias, ralos e 

secos; 

 Regular válvulas de descarga em bacias sanitárias, quando necessário; 

 Observar o estado das louças, ferragens e acessórios em todos os sanitários e 

copas, realizando o serviço de roca, quando danificados; 

 Verificar vazamentos nos registros de gaveta e pressão, nas torneiras internas, 

externas e de lavatórios e saná-los se necessário; 

 Verificar a situação das “bocas de lobo” e das caixas de visita externa a fim de 

proporcionar um perfeito escoamento das águas pluviais; 

 Manter em perfeitas condições o sistema de escoamento de águas pluviais; 

 Verificar o nível das caixas de gordura e proceder à remoção do material ali 

depositado;  

 Verificar o estado das boias superiores e inferiores;  

 Verificar e sanar vazamentos em tubulações, válvulas e sifões, 

 e manutenção na rede elétrica (com substituição de material danificado). 

 

  b) Acabamentos e revestimentos: 

 Examinar e reparar danos em acabamentos de piso e paredes: granito, cerâmica, 

porcelanato, vinifico, cimentado; 

 Inspecionar e reparar condições de rejuntes em acabamentos de piso e paredes; 

 Inspecionar e reparar condições de piso podotátil e fitas antiderrapantes; 

 Inspecionar e reparar acabamentos de paredes e tetos pintados, retocando com 

massa e tinta especificas (compatíveis com as utilizadas no prédio) todas as 

áreas danificadas, afetadas por alterações de layout ou sujas. 

 

c) Coberturas e Brises: 

 Inspecionar e reparar condições de fixação de toldos e brises, vazamentos e 

infiltrações em coberturas. 

 

 

7. JUSTIICATIVAS 

 

7.1 A execução dos serviços citados atenderá tão somente às necessidades de promover-se, de 

forma continuada, um conjunto de ações, revisões e operações preventivas e corretivas na sede 
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da Câmara Municipal de Vitória do Xingu, cujo objetivo final é a manutenção de suas 

instalações prediais em perfeito estado de conservação. 

    Considerando-se o porte da edificação em foco e que as atividades de manutenção predial 

envolvem procedimentos diários e rotinas de caráter preventivo e corretivo, visando à 

manutenção continua das instalações, e ainda, que exigem mão de obra especializada para o 

seu desenvolvimento, bem como sua submissão à supervisão especifica, de modo a garantir-se 

a execução de suas diretrizes básicas e de asseguras o comprimento das atividades dentro de 

padrões normativos, torna-se imprescindível manter-se equipe permanente, cm dedicação 

exclusiva, par promover tal conjunção de ações. 

 

8. DA REALIZAÇÃO PELO TIPO DE LICTAÇÃO 

 

 O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece 

as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e 10.520, de 17.07.2022, Lei Complementar 

123/2006, Decretos Federais 3.555/2000 com suas alterações e todas as demais normas e 

legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo. 

9. DA ESTIMATIVA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE VALOR MÉDIO UNITARIO 

(ESTIMADO) 

VALOR MÉDIO TOTAL 

(ESTIMADO) 

01 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL: 

Manutenção preventiva e corretiva com 

substituição de peças de central de ar, 

manutenção na rede hidráulica com 

substituição de peças, manutenção na rede 

elétrica com substituição de material 

danificado, incluindo ainda a troca de 

fechaduras, reparos em forros, telhados (com 

substituição de telhas quebradas), manutenção 

de jardinagens com poda de gramas e limpeza 

em volta do prédio. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Mês 

 

 

 

 

R$19.000,00 

 

 

 

 

R$228.000,00 

 

   

VALOR MÉDIO TOTAL (POR EXTENSO): R$228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil 

reais). 

 

10. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. Seguirá a todos os critérios estabelecidos no Instrumento Convocatório. 

 

11. PAGAMENTO 

 

11.1 O prazo para o pagamento das despesas do objeto deste Pregão à será feito mediante 

emissão de Nota Fiscal, em até 30 dias (corridos), após o recebimento do objeto. As demais 

condições que a ele se refiram são aquelas contidas no Instrumento Convocatório. 
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12. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

 

As despesas contratuais ocorrerão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 

orçamentaria: Exercício 2017, Projeto/Atividade: 2.021 Manutenção das Ações do poder Legislativo, 

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento: 

3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros-PJ. 

 

13.DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

13.1 Dada à necessidade permanente da Câmara Municipal de Vitória do Xingu- CMVX, os 

serviços a serem contratados deverão ser prestados de forma contínua, razão pela qual o 

Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e 

sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos dos Inciso II, artigo 57, da Lei 

nº8.666/93.  

 

 

 

 

Vitória do Xingu/PA, 17 de Maio de 2017. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

CLEONILSON DA SILVA BEZERRA 

Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO II-PLANILHA PREÇOS – EXCEL 

 

 

 Modelo referência de planilhas de custos e formação de preços.  

 

(Modelos no formato Excel, das planilhas de custo e formação de preços) Os modelos 

estão no arquivo Excel em anexo e serão disponibilizadas pela Contratante. 
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Anexo III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa _______________________________________________, CNPJ nº 

_____________________________, declara, por intermédio de seu representante legal, a 

teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, ter ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório relativo ao 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017-0010-CMVX da Câmara Municipal de Vitoria do 

Xingu, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 

 

 

Vitoria do Xingu, _____ de ______________de 2017 

 

           ___________________________________ 

       Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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Anexo IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa _________________________________________________, CNPJ nº 

__________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu 

representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

______________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra: 

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º 

da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos 

impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

 

Vitoria do Xingu, _____ de ______________de 2017. 

 

_______________________________________ 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 

 

_________________________ 

CONTRADOR/ CRC 

 

OBSERVAÇÕES: 

1- A declaração deve vir fora do envelope habilitação e proposta, podendo ser 

entregue em mãos ou vir contida dentro de um envelope diverso devidamente 

identificado, constando ainda o número do CRC deste contador. 

2- Os que não estiverem presentes devem enviar esta declaração dentro de envelope 

diverso e devidamente identificado. 
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3- Referido termo é apenas um modelo, podendo ser confeccionado de forma diversa 

pelos licitantes, desde que preenchidos os requisitos solicitados em edital. 

 

 

Anexo V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0010CMVX 

 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, 

o (a) Sr. (ª) ________________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Vitoria do Xingu, _______ de ______________ de 2017. 

 

                     _______________________________________ 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU, neste ato denominada CONTRATANTE, com 

sede na Av. Manoel Felix de Farias, 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 do Pregão Presencial n.º 9/2017-0010CMVX e a 

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

normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as 

cláusulas e condições que se seguem: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.   Contratação de empresa especializada para prestar sob demanda, serviços de manutenção 

predial corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra no 

prédio da Câmara Municipal de Vitória do Xingu-PA. 
 

 

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 I do edital do  Pregão n.°9/2017-

0010CMVX 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  

 

 

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. 

 

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

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução 
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CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

 

1.   A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº9/2017-0010CMVX, realizado 

com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93. 

 

 

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 12(doze) meses, 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; 

 

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações 

constantes do Anexo I- Termo de Referência, do edital do Pregão n.°9/2017-0010CMVX; 

 

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 do Pregão n.°9/2017-0010CMVX; 

 

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 Gerais da CONTRATANTE. 

 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
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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) vale-refeição; 

f) vales-transportes; 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; 

 

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 05 (cinco) dias úteis, contados 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 e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por 

escrito de servidor do Serviço de Manutenção e Reparos ou da Diretoria Técnica de Patrimônio da 

CONTRATANTE, quando for o caso; 
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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 as amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços antes da sua execução; 

 

1.15 - comunicar à Secretaria de Serviços Gerais 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. 

 

 

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 da 

CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 
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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 FISCALIZAÇÃO 

 

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

CONTRATANTE, designado para esse fim. 

 

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 deste Pregão, está a cargo da dotação 

orçamentária.: 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 

1.    Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor 

Financeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU, situado na Av. Manoel Felix de 

Farias, nº720, Centro, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em 

conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) 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 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 
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financeira ou aplicação de penalidade ao 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 pelo 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 

 

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 
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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 da 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 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 
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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; 

 

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 do Pregão n.º9/2017-0010CMVX,  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 2017. 

 

________________________           __________________________ 

CONTRATANTE                         CONTRATADA) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ___________________________                                        2. _________________________ 
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