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PREÂMBULO 

 

 

A Câmara Municipal de Paragominas - CMP, estado do Pará, por intermédio do 

Pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria nº 002/2020- GP,  de 06 de janeiro de 

2020, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 10 de janeiro de 2020, 

torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, sob a forma de execução 

indireta, no regime de empreitada por preço unitário, para  contratação de serviços de pessoa 

jurídica para prestação de serviços continuados de limpeza, agente de portaria e recepção 

nas dependências da Câmara Municipal de Paragominas/PA, com o fornecimento de 

uniformes e equipamentos necessários à execução dos respectivos serviços, PP nº 004/2020-

CPL/CMP, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, a Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os Decretos Federais nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 

e nº 8.250 de 23 de maio de 2014, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações, bem como as normas e condições estabelecidas no presente 

edital. 

 

A sessão pública deste pregão, na forma presencial, terá início com o 

credenciamento, abertura de proposta de preço, fase de lance e exame da documentação de 

habilitação, no dia e horário abaixo discriminados: 

 

Data da sessão: 26/03/2020 

Horário: 09:00 hs 

Local: Praça Célio Miranda, nº 120, Bairro Centro, Paragominas/PA. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data e horário marcado, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço estabelecidos, desde que 

não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

• ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

• ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO; 

• ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO INCISO V. DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93; 

• ANEXO IV – DECLARAÇÃO      DE    ENQUADRAMENTO     COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

• ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINSTRAÇÃO; 

• ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

• ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO;  

• ANEXO VIII - PLANILHA COM PREÇO ESTIMADO. 

• ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS.  



 

 
 

1 DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA 

JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, 

AGENTE DE PORTARIA E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA, COM O FORNECIMENTO DE 

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS 

RESPECTIVOS SERVIÇOS, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela de demanda constante do 

Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens 

forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 

objeto.  

1.4. Será licitado os serviços de disponibilização de mão de obra em regime de 

dedicação exclusiva, conforme tabela 1: 

 

Tabela 1 - Quadro de Serviço de Disponibilização de Mão de Obra à Serem Contratados 

SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA À SEREM CONTRATADOS  

Serviços Turno Jornada Semanal Empregados postos 

Agente de Portaria Diurno 44 horas 3 

Auxiliar de Limpeza Diurno 44 horas 5 

Recepcionista Diurno 44 horas 2 

 

1.5. O regime de execução será por empreitada por preço unitário. 

2 DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1 A CONTRATADA disponibilizará mão de obra dos profissionais, em regime de 
dedicação exclusiva, para prestar serviço nas dependências da CONTRATANTE, 
observando seu horário de expediente e a necessidade do serviço contratado, 
bem como com o fornecimento de uniformes e equipamentos necessários à 
execução dos respectivos serviços;  

2.2 O horário de expediente da CONTRATANTE é das 8 às 13 horas, cabendo à 
CONTRATADA definir as escalas de horário para o cumprimento da jornada de 
trabalho, que poderá, inclusive, ser estabelecida fora do horário de expediente 
informado, a depender da necessidade do serviço, admitida a compensação de 
horas, desde que atendidas as exigências legais; 

2.3 Os profissionais dispo//nibilizados pela CONTRATADA deverão cumprir todas as 
normas gerais a seguir relacionadas, e ainda as atribuições específicas de cada 
serviço contratado, conforme consta nas especificações técnicas deste edital: 
2.3.1 Ser pontual e permanecer no posto de serviço determinado, ausentando-

se apenas quando substituído(a) por outro(a) profissional ou quando 
autorizado pela chefia ou pelo supervisor; 

2.3.2 Apresentar-se devidamente identificado(a) por crachá, uniformizado(a), 
asseado(a), com unhas aparadas, quando homens, barbeado; 

2.3.3 Manter cabelos cortados e/ou presos; 
2.3.4 Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da 

CONTRATANTE; 



 

 
 

2.3.5 Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada; 
2.3.6 Observar normas de comportamento profissional e técnicas de 

atendimento ao público; 
2.3.7 Cumprir as normas internas do órgão; 
2.3.8 Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob a 

responsabilidade de manter a higiene, a organização e a aparência do local 
de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando necessário; 

2.3.9 Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e 
sistemas informatizados disponíveis para a execução dos serviços; 

2.3.10 Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes da CONTRATANTE 
para solucionar falhas em máquinas e equipamentos; 

2.3.11 Conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de utilização 
dos equipamentos colocados à sua disposição; 

2.3.12 Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom 
desempenho do trabalho; 

2.3.13 Receber/passar o serviço ao assumir/deixar o posto, relatando todas as 
situações encontradas, bem como as ordens e orientações recebidas; 

2.3.14 Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude 
do serviço; 

2.3.15 Manter atualizada a documentação utilizada no posto; 
2.3.16 Buscar orientação com seu superior, em caso de dificuldades no 

desempenho das atividades, repassando-lhe o problema; 
2.3.17 Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou 

agir em casos emergenciais; 
2.3.18 Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação 

considerada importante; 
2.3.19 Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente 

à chefia e/ou superior hierárquico, lavrando posteriormente a ocorrência 
por escrito; 

2.3.20 Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas 
dependências da CONTRATANTE, providenciando para que sejam 
encaminhados à Segurança ou ao seu superior; 

2.3.21 Evitar tratar de assuntos particulares ou que não tenham relação com o 
serviço prestado, durante o horário de trabalho, a fim de evitar a perda do 
comprometimento com interrupções desnecessárias no atendimento; 

2.3.22 Evitar confrontos com servidores ou prestadores de serviços e visitantes 
da CONTRATANTE; 

2.3.23 Tratar a todos com urbanidade; 
2.3.24 Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos 

particulares, de serviço ou atinentes ao contrato, exceto se for membro da 
FISCALIZAÇÃO; 

2.3.25 Não participar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações 
ou reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer comentários 
desairosos ou desrespeitosos relativos a outras pessoas. 

2.4 Constituem atribuições específicas de cada serviço contratado, as descrições na 
tabela 2: 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Tabela 2 - Quadro de Descrição das Atribuições dos serviços 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇOES DA FUNÇÃO/SERVIÇOS 

Serviço 
Função 

Atribuições/Descrição Sumária 

Agente de 
Portaria 

Fiscalizar a guarda do patrimônio desta Casa de Leis, notificando a pessoa 
competente a respeito da entrada/saída de pessoas não autorizadas ou 
qualquer movimentação suspeita; Fiscalizar a saída de bens patrimoniais 
desta Casa de Leis, notificando a pessoa competente sobre qualquer 
tentativa de retirada de material pertencente a Câmara Municipal sem a 
respectiva autorização; Colaborar com a segurança pessoal dos 
colaboradores e visitantes desta Casa de Leis, notificando a pessoa 
competente ou autoridade policial para atender eventual ocorrência; 
Controlar o fluxo de pessoas, inclusive de autoridades, recepcionando, 
identificando, orientando e encaminhando-as para as localidades desejadas; 
Acompanhar pessoas e materiais aos locais designados; Impedir o acesso 
de vendedores e atividades comerciais junto ao posto, nas suas imediações, 
que impliquem ou ofereçam riscos à segurança das instalações, 
colaboradores e visitantes; Realizar rondas periódicas, percorrendo os 
ambientes desta Casa de Leis sistematicamente, segundo intervalos e 
itinerários definidos pela fiscalização do contrato; Adotar as providências 
recomendadas por esta Casa de Leis em caso de princípio de incêndio, 
como, por exemplo, acionamento da central de alarme, contato com a equipe 
de brigadistas, entre outros; Verificar se as portas e janelas foram fechadas 
após o encerramento do expediente; Guardar qualquer objeto particular 
porventura encontrado em suas rondas; Manter-se no posto sem se afastar 
de seus afazeres principalmente para atender chamadas ou cumprir tarefas 
solicitadas por pessoas não autorizadas; Atender e efetuar ligações 
telefônicas; Receber, anotar e transmitir recados; Proibir qualquer 
aglomerado de pessoas no posto, comunicando o fato ao fiscal de Contrato 
ou a Secretaria Geral, em caso de desobediência; Conferir e passar para o 
substituto a relação de objetos sob sua guarda;  Manter sigilo sobre os dados 
pessoais, hábitos, rotinas dos colaboradores e visitantes desta Casa de Leis; 
Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e grau de 
complexidade. 

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: Ensino Fundamental Incompleto 



 

 
 

Auxiliar de 
limpeza 

Remover, com pano úmido, o pó das mesas, cadeiras, poltronas, armários, 
arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas e demais móveis 
existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio e outros 
similares; Retirar o pó dos aparelhos telefônicos, microcomputadores e 
demais equipamentos sobre as mesas, com flanelas e com produtos 
adequados; Limpar pisos; Limpar divisórias e portas de vidro; Limpar e 
desinfetar os banheiros com saneante domissanitário e coletar o respectivo 
lixo, no mínimo 2 (duas) vezes por dia e sempre que se fizer necessário; 
Limpar os espelhos dos banheiros; Limpar com produto adequado os 
bebedouros, e trocar os vasilhames, se houver; Efetuar limpeza de pias e 
eletrodomésticos da cozinha; Limpar os corrimãos da área externa; 
Abastecer com papel toalha os banheiros, sempre que se fizer necessário; 
Retirar o lixo das salas, cozinha e recepção pelo menos 2 (duas) vezes por 
dia e sempre que se fizer necessário; Proceder à coleta seletiva do papel 
para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/Mare n.º 06, de 3 de 
novembro de 1995 e sempre que se fizer necessário; Descartar 
adequadamente as embalagens usadas, bem como os demais resíduos; 
Limpar portas, batentes e divisórias; Limpar forrações de couro ou de 
material sintético em assentos, cadeiras e poltronas; Limpar e polir todos os 
metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, dentre outros; Passar 
pano úmido com saneantes domissanitários ou álcool nos telefones; Lavar o 
piso de áreas de garagem/estacionamento, área que abriga central de ar 
condicionado, e depósitos; Realizar deslocamentos simples de móveis e 
equipamentos leves dentro da unidade, conforme requisitado pela 
CONTRATANTE; Limpar áreas após consertos, reparos, adaptações e 
pinturas, e; Executar os demais serviços considerados essenciais para um 
ambiente limpo e higienizado, não abarcados pelos itens acima, que 
compreendam a necessidade. 

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: Ensino Fundamental Incompleto 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇOES DA FUNÇÃO/SERVIÇOS 

Serviço 
Função 

Atribuições/Descrição Sumária 

Recepcionis
ta 

Recepcionar, orientar e encaminhar o público em geral, inclusive 
autoridades; Atender e efetuar ligações telefônicas; Receber, anotar e 
transmitir recados; Operar, sempre que necessário e de forma adequada, os 
equipamentos de radiocomunicação ou sistemas disponíveis para a 
execução dos serviços; Manter-se atento aos visitantes e, havendo algo 
suspeito, informar o fato à pessoa competente, visando à averiguação da 
real situação; Trabalhar em harmonia com a vigilância, no intuito de impedir 
o acesso de qualquer pessoa que esteja vestindo traje incompatível com o 
ambiente de trabalho. Entretanto, poderá ocorrer a entrada quando ficar 
caracterizada situação de emergência, com potencial risco de morte e 
reconhecida necessidade de pronto atendimento/socorro médico; Conferir e 
passar para o substituto a relação de objetos sob sua guarda; Receber, 
digitalizar, arquivar e registrar nos sistemas informatizados desta Casa de 
Leis, os documentos físicos que adentrarem na Câmara Municipal De 
Paragominas, conforme orientações do Serviço de Administração; e Realizar 
outras atividades de mesma natureza profissional e grau de complexidade, 
quando solicitado, e; Descartar adequadamente os resíduos produzidos no 
seu setor. 



 

 
 

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA: Ensino Médio Completo ou equivalente e 
conhecimentos de informática em nível básico, compreendendo 
trabalhos com editores de texto, planilhas eletrônicas e navegação na 
internet. 

 
2.5 A CONTRATADA fornecerá uniformes e equipamentos necessários à execução dos 

serviços contratados, por profissional à disposição da CONTRATANTE, conforme 
tabelas 3 e 4:  

 
Tabela 3 - Quantitativo de Uniformes à Serem Disponibilizados Pela Contratada. 

UNIFORMES À SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, POR PESSOA 

FUNÇÃO 
ITE
M 

PEÇA 
DISCRIÇÃO 

QUANTIDAD
E 

PARA AGENTE 
DE PORTARIA, 
FEMININO OU 
MASCULINO. 

1 

Terno  

Cor preta, de boa qualidade, com 
emblema da empresa bordado no lado 
superior esquerdo, com 2(dois) bolsos 
inferiores.  2 

2 

Calça 
ou saia 

Quando mulher, tipo esporte fino, com 
zíper, cor preta, e saia na altura do 
joelho. 2 

3 
Calça Quando homem, calça social, com zíper, 

com presilhas para cinto, na cor preta. 2 

4 

Camisa 
Social 

De boa qualidade, com gola, cor cinza, e 
emblema da empresa bordado no lado 
superior esquerdo. 2 

5 

Meia 
Quando Mulher, finas, 3/4 ou meia calça, 
de boa qualidade, cor preta, marca Trifill 
ou similar. 4 

6 
Meia Quando Homem, social, com preta, de 

boa qualidade. 4 

7 

Sapato 
Quando mulher, Cor preto, de boa 
qualidade, salto médio, de couro, tipo 
scarpin. 2 

8 

Sapato 
Quando homem, tipo esporte fino, com 
cadarço, de couro, solado de borracha, 
cor preta, de boa qualidade. 2 

9 Gravata De Poliéster ou seda, de boa qualidade. 2 

PARA AUXILIAR 
DE LIMPEZA, 
FEMININO E 
MASCULINO. 

10 
Calça Comprida, com elástico e cordão, de 

gabardine. 4 

11 

Camiset
a 

Malha fria PV, gola careca, com 
emblema da empresa. 4 

12 Meia De algodão, tipo soquete. 4 

13 
Sapato Tênis preto em couro, solado baixo, com 

palmilha antibacteriana. 2 



 

 
 

PARA 
RECEPCIONIST

A, FEMININO 
OU MASCULINO 

14 

Terno  

Cor preta, de boa qualidade, com 
emblema da empresa bordado no lado 
superior esquerdo, com 2(dois) bolsos 
inferiores.  2 

15 

Calça 
ou saia 

Quando mulher, tipo esporte fino, com 
zíper, cor preta, e saia na altura do 
joelho. 2 

16 
Calça Quando homem, calça social, com zíper, 

com presilhas para cinto, na cor preta. 2 

17 

Camisa 
Social 

De boa qualidade, com gola, cor cinza, e 
emblema da empresa bordado no lado 
superior esquerdo. 2 

18 

Meia 
Quando Mulher, finas, 3/4 ou meia calça, 
de boa qualidade, cor preta, marca Trifill 
ou similar. 4 

19 
Meia Quando Homem, social, com preta, de 

boa qualidade. 4 

20 

Sapato 
Quando mulher, Cor preto, de boa 
qualidade, salto médio, de couro, tipo 
scarpin. 2 

21 

Sapato 
Quando homem, tipo esporte fino, com 
cadarço, de couro, solado de borracha, 
cor preta, de boa qualidade. 2 

22 Gravata De Poliéster ou seda, de boa qualidade. 2 

 
Tabela 4 - Quantitativo Mínimo de Equipamentos e EPI's à Serem Disponibilizados Pela 
Contratada. 

Equipamentos e EPI's Necessários à Execução dos Serviços, Disponibilizados 
Pela Contratada 

ITEM PEÇA QUANTIDADE 

1 Lavadora de alta pressão. 1 

2 
Aspirador de pó reto para áreas densas de mobília 

profissional entre 1200 W a 1600 W. 
1 

3 Pulverizador de Pressão Prévia 1,50 litros. 1 

4 Mop Profissional para limpeza úmida 1 

5 
Conjunto de baldes com cavalete e espremedor para MOP 

com capacidade de 20 a 30 litros. 
2 

6 Combinado Limpa Vidros 45 cm, 2 em 1. 1 

7 Escada 6 degraus de alumínio. 1 

8 Mangueira de borracha cor preta, reforçada, lonada 3/4, 30 m. 1 

9 Pá colete seletiva 5 

10 Touca descartável 1 

11 Óculos de Proteção 1 

12 Mascara de Proteção 1 

13 Par de Luvas 1 



 

 
 

3 DA LEGISLAÇÃO  

3.1 O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos 

legais seguintes:  

3.1.1 Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão;  

3.1.2 Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações;  

3.1.3 Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor;  

3.1.4 Lei Complementar 123/2006 - Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte;  

3.1.5 Decreto Federal nº 7.203 de 04 de julho de 2010; 

3.1.6 Demais legislações em vigor e nas exigências deste Edital e seus Anexos. 

3.2 Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, 

tais quais:  

3.2.1 Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de 

bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas 

de preços escritas e lances verbais;  

3.2.2 Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado;  

3.2.3 Unidade Gestora - Órgão licitador;  

3.2.4 Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus 

elementos constitutivos/Anexos;  

3.2.5 Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada neste 

procedimento licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem 

for adjudicado o objeto deste Pregão. 

 
4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1 A sessão deste pregão será pública e realizada em conformidade com as 

condições estabelecidas neste Edital, na data, horário e endereço indicados no 

preâmbulo. 

4.2 Poderão participar deste Pregão licitantes cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação e atendam às condições deste Edital e seus Anexos, 

inclusive quanto à documentação. 

4.3 Nos itens de contratação cujo valor estimado seja de até R$: 80.000,00 (oitenta 

mil reais) somente poderão participar empresas enquadradas como 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e 

demais beneficiárias da Lei Complementar 123/2006, do ramo de atividade 

pertinente ao objeto deste Pregão Presencial, que atendam às exigências desta 

Edital. 

4.3.1 Entende-se por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídica, que se encontram dentro da definição do art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/06 e que não se enquadram em nenhuma das 



 

 
 

situações previstas no §4º deste mesmo art. 3º da Lei Complementar n.º 

123/06;   

4.3.2 O Microempreendedor Individual – MEI é modalidade de microempresa, 

conforme disciplina o art. 18-E § 3º da Lei Complementar nº 123/06, e tem 

sua participação garantida, sendo modalidade de microempresa, conforme 

disciplina o art. 18-E § 3º da mesma lei; 

4.3.3 Se equiparam os benefícios exclusivos para as microempresas e 

empresas de pequeno porte às cooperativas, conforme art. 34 da Lei nº 

11.488/07 e Lei n.º 5.764/71, posteriormente alterado pela Lei n.º 6.981/82, 

que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta anual até o 

limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal 

nº 123/06, conforme disciplina o art. 3º-Ada referida Lei; 

4.3.4 Para participar da presente licitação e usufruir dos benefícios previstos na 

Lei Complementar Federal n.º 123/06, os Microempreendedores 

Individuais, as Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e as 

Cooperativas Equiparadas deverão declarar enquadramento no momento 

do credenciamento, preferencialmente como no modelo ANEXO IV – 

Declaração de enquadramento como Microempreendedores Individuais, 

as Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e as Cooperativas 

Equiparadas. 

 

4.4 Não poderão participar desta licitação: 

4.4.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

4.4.2  Empresas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas 

pela Câmara Municipal de Paragominas;  

4.4.3 Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

4.4.4 Pessoas físicas ou jurídicas direta ou indiretamente ligada a servidores 

públicos pertencente ao quadro da CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS - PA, nas condições de cônjuge,  companheiro ou  

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até 

o terceiro grau, nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018,  art. 5º, 

inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010 e da Súmula Vinculante/STF nº 

13; 

4.4.5 Servidores ou diretores/dirigentes da CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS - PA.  

4.4.6 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.4.7 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.4.8 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.4.9 Licitante Retardatária, a não ser como ouvinte. 

4.5 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, 

na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que 



 

 
 

seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de 

confiança neste órgão contratante; 

 

5 DO CREDENCIAMENTO  

5.1 No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo a licitante 

proceder ao respectivo credenciamento, devendo comparecer com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos para apresentar a documentação pertinente ao 

credenciamento,  comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes 

(instrumento público ou particular com firma reconhecida)  para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, os quais 

são: 

5.1.1 Para efetivo credenciamento é imprescindível a apresentação do Contrato 

Social, Ato Constitutivo ou Estatuto da pessoa jurídica; 

5.1.2 No caso de empresa individual, registro comercial; 

5.1.3  No caso de representação apresentar, também, Procuração outorgando 

poderes ao credenciado (por instrumento público ou particular), e cópia de 

RG e CPF dos sócios; 

5.1.4 Documento de identificação do credenciado - pessoa física (CPF, RG ou 

Carteira Nacional de Habilitação). 

5.2 O credenciamento será efetivado, considerando os seguintes aspectos: 

5.2.1 A convergência dos dados, do representante, que constam em instrumento 

procuratório com o documento de identificação apresentado; 

5.2.2 A outorga, quando for o caso, ser realizada por socio administrador ou com 

iguais poderes, conforme cláusula contratual. 

5.3 O credenciamento poderá representar apenas uma licitante. 

5.4 A procuração deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e 

lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar 

ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante 

todos os atos pertinentes a este pregão. 

 

6 DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, CLASSIFICAÇÃO, LANCES E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 Após o Credenciamento, no horário, dia   e   local   estabelecidos   no   preâmbulo   

deste   Edital, será aberta, pelo pregoeiro, a sessão pública destinada ao 

recebimento e abertura de envelopes. 

6.2 A proposta escrita e a documentação devem ser apresentadas em envelopes 

separados, fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo 

em suas partes externas e frontais, em características destacados, além da razão 

social da licitante, os seguintes dizeres: 

6.2.1 Envelope nº. I –Proposta; Número do Processo; Número do Pregão; 

Dados da Licitante (nome, endereço completo); 

6.2.2 Envelope nº. II –Documentos de Habilitação; Número do Processo; 

Número do Pregão; Dados da Licitante (nome, endereço completo). 



 

 
 

6.3 A abertura  dos  envelopes  Proposta  e  Documentação  será  realizada  sempre  

em  sessão pública,   devendo   o   Pregoeiro   elaborar   a ata   circunstanciada   

da   reunião,   que   deverá obrigatoriamente  ser  assinada  pelo  Pregoeiro,  pelos  

membros  da  equipe  de  apoio  que formularem  parecer  técnico  sobre  o  

julgamento  deste  Pregão,  seja  com  relação  às  propostas ou às 

documentações, e pelos representantes das licitantes presentes 

6.4 Após a entrega dos envelopes o pregoeiro procederá da seguinte forma: 

6.4.1 Realizará exame   de   conformidade   da   proposta, consistindo   em 

conferência e análise das propostas, desclassificando, motivadamente, as 

que não apresentarem conformidade com as exigências estabelecidas 

neste Edital e registrar em ata; 

6.4.2 Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas 

com valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em 

relação ao menor preço; 

6.4.3 Classificação das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer 

que sejam os preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três 

propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior: 

6.4.4 Havendo empate no terceiro valor, serão classificadas todas as licitantes 

que tenham ofertado o mesmo preço; 

6.4.5 O Pregoeiro procederá com a Classificação das propostas em ordem 

crescente de preço cotado para que os representantes legais    das 

licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais, a 

partir da licitante detentora da proposta de menor preço e as demais, em 

ordem decrescente de preços ofertados. 

6.5 Na etapa de apresentação de lances verbais, os respectivos lances deverão ser 

formulados de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes. 

6.6 Somente poderá participar da etapa de lances verbais, a licitante presente, 

devidamente credenciada, classificada e com representante com poderes para 

formular proposta e praticar todos os atos relativos a este certame. 

6.7 A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço 

apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

6.8 A proposta considerada inexequível, pelo pregoeiro, será desclassificada. 

6.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.  

6.10 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação em um  único  momento,  ou,  ainda,  se  os  trabalhos  não  

puderem  ser  concluídos  e  (ou)  surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas 

de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em 

sessão a ser convocada posteriormente; 

6.11 A interrupção dos trabalhos, conforme item 5.9 deste edital, somente dar-se-á 

após a etapa competitiva de lances verbais; 

6.12 Em eventual necessidade de interrupção conforme item 5.9 deste edital, os 

envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e 

pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do 



 

 
 

Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos; 

6.13 Qualquer reclamação a respeito do certame deverá ser feita, no ato da sessão, 

pelos representantes legais das licitantes presentes. Não acolhida a reclamação, 

a matéria relativa ao procedimento pode ser objeto de recurso. 

6.14 Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes 

legais das licitantes presentes à sessão do Pregão; 

6.15 Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 

Documentação, não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com 

a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento; 

6.16 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 

deveriam constar originariamente na proposta ou na documentação. 

6.17 No caso do Item 5.11 a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da 

diligência promovida. 

6.18 A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases 

seguintes. 

6.19 Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.20 A   licitante   que   deixar   de   apresentar   quaisquer   dos   documentos   exigidos   

no   envelope Documentação,  ou  os  apresentar  em  desacordo  com  o  

estabelecido  neste  Edital  ou  com irregularidades,   será   inabilitada,   sem   

prejuízo   de   ser-lhe   aplicada,   no   que   couber,   as penalidades previstas no 

item 26 deste Edital e demais cominações legais; 

6.21 Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 

6.22 Serão aplicadas as penalidades previstas no item 26 deste Edital à licitante que 

fizer declaração falsa. 

6.23 Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem 

durante a realização deste Pregão: 

6.23.1 Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

6.23.2 Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto 

ao objeto e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier 

a ser adotada; 

6.23.3 Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da 

proposta considerada como a mais vantajosa, após constatado o 

atendimento das exigências deste Edital; 

6.23.4 Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, 

relativamente a este Pregão; 

6.23.5 Encaminhar a Autoridade Superior da CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS processo relativo a este Pregão, devidamente instruído, 

após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste 



 

 
 

procedimento licitatório e à contratação do objeto com a licitante 

vencedora. 

6.24 À Autoridade Superior da CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, caberá: 

6.24.1 Adjudicar os resultados deste Pregão, após decidido o recurso interposto 

contra ato do Pregoeiro; 

6.24.2 Homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos 

porventura interpostos    contra    atos    do    Pregoeiro, e    promover    a    

celebração    do    contrato correspondente. 

6.25 A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão 

efetivadas: 

6.25.1 Pelo pregoeiro, se não houver manifestação da licitante de sua intenção 

de interpor recurso, devidamente registrada em ata durante o transcurso 

da sessão do Pregão; 

6.25.2 Pela Autoridade Superior da Câmara Municipal de Paragominas, se houver 

interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou 

indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu 

resultado. 

6.26 Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes 

credenciados das licitantes, da análise das propostas e dos documentos de 

habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, 

da manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros registros 

entendidos necessários. 

6.27 Após concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os envelopes não 

abertos contendo a documentação das demais licitantes ficarão em posse do 

Pregoeiro, à disposição das licitantes, pelo período de 10 (dez) dias úteis, após o 

que serão destruídos. 

7 DO DESEMPATE 

7.1 No caso de eventual empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, 

será efetuado sorteio, com a participação de todas as licitantes.  

7.2  Serão observadas para critério de julgamento os benefícios da Lei Federal 

123/2006. 

8 DAS AMOSTRAS  

8.1 Não será necessário amostra para os itens licitados neste edital. 

9 DOS PREÇOS  

9.1 A licitante deverá indicar o valor do serviço POR ITEM. 

9.2  Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real 

(R$), em algarismos arábicos e, de preferência, também por extenso, 

prevalecendo este último em caso de divergência.  

9.3 Nos preços cotados deverão estar inclusos os impostos, taxas, fretes e as 

despesas decorrentes do fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer 

descontos que venham a ser concedidos. 

  

10 DOS PRAZOS 

10.1 A licitante vencedora ficará obrigada a prestar o serviço, conforme a necessidade 

e o interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS IMEDIATAMENTE 



 

 
 

após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Setor 

competente. 

10.2  A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data 

de recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

10.3 Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam indicados na 

proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito 

de julgamento.  

10.4  Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 

de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse 

da CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS esta poderá solicitar prorrogação 

geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.  

10.5 Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 

envelopes Proposta e Documentação, sem a solicitação ou a convocação de que 

tratam as Condições do Item 10.1 e 11.10, respectivamente, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

11 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

11.2 Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento 

da obediência às condições aqui estabelecidas e a decisão quanto a dúvidas ou 

omissões deste edital. 

11.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 

preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme 

anexo deste Edital. 

11.4 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 

com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 

da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.5 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 

base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, 

§2° da IN SEGES/MP n.5/2017.  

11.6 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. 

Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se 

submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

11.6.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; 



 

 
 

11.6.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou 

redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do 

débito. 

11.7 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 

efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante 

ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, 

comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no 

subitem anterior.  

11.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

11.9 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão 

se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, nos termos do art. 

18, § 5º-C, inciso VI, c/c § 5º-H, da Lei Complementar nº 123/2006. 

11.10 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 

Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos 

seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

11.11 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

11.12 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

11.13 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário). 

11.14 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas dos 

Municípios e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

11.15 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

11.16 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão. 

11.17 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o 

auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo 

licitante em relação à sua proposta final. 



 

 
 

11.18 A Planilha de custo e Formação de Preço deverá informar as Convenções 

Coletivas de Trabalho que subsidiaram a composição salarial. 

11.19 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser entregue pelo licitante e 

analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor. 

11.20 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:  

11.20.1 Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

11.20.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de 

Referência; 

11.20.3 Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível; 

11.20.4 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá 

recursos suficientes para executar a contento o objeto. 

11.21 É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 

11.21.1 Oferta de outros valores que não sejam aqueles solicitados na planilha 

de formação de preço; 

11.21.2 Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em 

Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de 

obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MP n.º 

5/2017); 

11.21.3 Rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, 

reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas 

pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário); 

11.21.4 Rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 

e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 

254/2010). 

11.22 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e 

Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da 

proposta, desde que não contrariem exigências legais.  

11.23 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 

dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for 

flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua 

imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir 

a legalidade e exequibilidade da proposta. 

11.24 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

11.25 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo 

Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.  

11.26 Em  nenhuma  hipótese  poderá  ser  alterado  o  teor  da  proposta apresentada, 

seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em 

modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações 

absolutamente  formais,  destinadas  a  sanar  evidentes  erros  materiais,  sem 



 

 
 

nenhuma  alteração  do  conteúdo  e  das  condições  referidas,  desde  que  não 

venham a causar prejuízos aos demais licitantes; 

11.27 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

12 DA HABILITAÇÃO 

12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

12.2 Habilitação jurídica:  

12.2.1 no caso de empresário individual, a licitante deverá apresentar inscrição 

no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

da respectiva sede; 

12.2.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI, a licitante deverá apresentar ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

12.2.3 Apresentar inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser 

o participante sucursal, filial ou agência; 

12.2.4 No caso de sociedade simples, a licitante deverá apresentar inscrição do 

ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

12.2.5 No caso de sociedade cooperativa , a licitante deverá apresentar ata de 

fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

12.2.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

12.3   Regularidade fiscal e trabalhista: 

12.3.1 A licitante deverá apresentar prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas; 

12.3.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 



 

 
 

12.3.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

12.3.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

12.3.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

12.3.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

12.3.7 caso a licitante seja considerada isenta dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

12.4  Qualificação Econômico-Financeira:  

12.4.1 A licitante deverá apresentar comprovação de patrimônio líquido de 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da 

apresentação  de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

12.4.2 A demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  

  

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO       
_____________________________________________                                                           
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

SG =                ATIVO TOTAL      

           ____________________________________________ 

          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

        ____________________ 

        PASSIVO CIRCULANTE 

 

12.4.3 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 

cálculos juntado ao balanço; 



 

 
 

12.4.4 Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de 

cálculo correspondente 

12.4.5 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de cópia devidamente autenticada na Junta Comercial da 

Sede da Licitante, balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

12.4.6 É admissível, cópia devidamente autenticada, do balanço intermediário, se 

decorrer de lei ou contrato/estatuto social; 

12.4.7 Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o 

artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 

da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

12.5 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

12.5.1 Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; - Publicados em Diário Oficial; - Publicados em jornal de grande 

circulação; - Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante; 

12.5.2  Sociedades limitada (LTDA): - Fotocópia do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante;  

12.5.3 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n.º 

123/2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 

"SIMPLES":  Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 

devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante;  

12.5.4  Sociedade criada no exercício em curso:  Fotocópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante;  

12.5.5  O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 

assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

12.6 Certidão negativa de falência ou concordata, Recuperação Judicial ou extrajudicial 

expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca sede da proponente, emitida a 

menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das Propostas deste Edital, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

12.7   Qualificação Técnica:  

12.7.1 A licitante deverá  comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de 

comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o 

item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a 

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado.  



 

 
 

12.7.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente;  

12.7.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 

ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 

firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.   

12.7.4 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o 

somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo 

obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

12.7.5 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 

de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 

comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 

contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 

5/2017. 

12.7.6  A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 

os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP n. 5/2017. 

12.7.7 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou 

inferior a 40 (quarenta), a licitante deverá comprovar que tenha executado 

contrato(s) em número de postos equivalentes ao da contratação, 

conforme exigido na alínea c2 do item 10.6 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP n. 5/2017. 

12.7.8 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o 

somatório de atestados que comprovem que a licitante gerencia ou 

gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por 

período não inferior a 3 (três) anos, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-

A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

12.7.9 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a relação dos 

cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de 

inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 

sede da cooperativa, respeitado o disposto nos Artigos  4º, inciso XI, 21, 

inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

12.7.10  licitante cooperativa deverá  apresentar: a) A declaração de 

regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um 

dos cooperados indicados; b) A comprovação do capital social proporcional 

ao número de cooperados necessários à prestação do serviço; c) A 

comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato;  



 

 
 

12.7.11 Deverá a licitante, quando cooperativa, ainda, apresentar Os seguintes 

documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 

aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata 

da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias 

gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que 

executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; 

e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar 

o objeto da licitação; 

12.7.12 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

12.7.13 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.7.14 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao 

CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições. 

12.7.15 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

12.7.16 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

12.7.17 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma 

vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

12.7.18 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização.  

12.7.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 



 

 
 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

12.7.20 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

13 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

13.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 

13.2 A proposta dever ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pela licitante ou representante legal. 

13.3 A licitante vencedora deverá apresentar a planilha de custos e formação de 

preços, devidamente ajustada ao lance vencedor. 

13.4 A licitante vencedora deverá indicar, em sua proposta, o banco, número da conta 

e agência da licitante vencedora, para fins de pagamento. 

13.5 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

13.6 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

13.7 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

13.8 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

13.9 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

14 DOS RECURSOS 

14.1 Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais 

decisões pretende recorrer e por quais motivos, devendo ser registrado em ata. 

14.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

14.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

14.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões,  ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões, em outros 



 

 
 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

14.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

14.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

15.1.1  Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

15.1.2  Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados 

os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances.  

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

15.3 A convocação se dará por meio de carta convite ou e-mail, de acordo com a fase 

do procedimento licitatório. 

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

16.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

17 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

17.1 A CONTRATADA deverá dar garantia dos postos de serviços contratados de no 

mínimo 12 (doze) meses. 

17.2 A CONTRATADA deverá dar garantia dos equipamentos, uniformes e EPI’s 

necessários à execução dos serviços contratados de no mínimo 12 (doze) meses. 

17.3 A presente contratação terá vigência até 31 de dezembro de 2020, podendo ser 

prorrogado. 

17.4 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência e ainda: 

17.5 A garantia, em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, 

limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos 

empregados da contratada, que venham a participar da execução dos serviços 

contratados, somente será liberada ante a comprovação de que a contratada 

pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação no prazo de até 

noventa dias, contados da data de encerramento do contrato, conforme 



 

 
 

estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação 

que rege a matéria. 

17.6 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os 

empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 

que ocorra a interrupção do contrato de trabalho 

17.7 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a 

Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o 

pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não 

comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da 

realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos 

termos da alínea "j” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

18 DO TERMO DE CONTRATO 

18.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato. 

18.2 O adjudicatário terá o prazo de 03(três) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento 

equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob 

pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

18.3 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

18.4 A assinatura do termo de contrato, pela licitante, implica no reconhecimento de 

que:  

18.4.1 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos;  

18.4.2 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 

Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei;  

18.4.3  O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 

condições de habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão 

contratual, sem prejuízo das demais sanções;  

18.4.4  O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS 

em relação ao empregados da contrata que efetivamente participaram da 

execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão do contrato, por ato 

unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE  e à aplicação das 

penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018). 

18.5 O prazo de vigência da contratação é até dia 31 de dezembro de 2020, prorrogável 

conforme previsão no instrumento contratual.  

18.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 

recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 

proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 



 

 
 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

19 DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

19.1 O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93, desde que haja interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão. 

20  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

20.1 O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. 

20.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 

designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARAGOMINAS em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes.  

20.3  A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela CÂMARA MUNICIPAL 

DE PARAGOMINAS durante o período de vigência do Contrato, para representá-

la administrativamente sempre que for necessário 

20.4 . Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

21 DO ATESTE  

21.1 Caberá ao responsável pela CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS ou a 

outro servidor designado para esse fim, atestar as faturas correspondentes a 

prestação de serviço contratado. 

22 DA DESPESA 

22.1 As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação 

orçamentária específica, indicada antes da assinatura do contrato ou outro 

documento equivalente. 

23 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

23.1 As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência, e 

ainda: 

23.1.1 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos 

empregados que efetivamente participarem da execução do contrato, 

especialmente:  

23.1.2 Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 

remunerado e décimo terceiro salário; 

23.1.3 O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos 

empregados que efetivamente participem da execução dos serviços 

contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;  

23.1.4 O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato.  

23.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela 

contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o 

serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 



 

 
 

24 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

24.1 As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, e 

ainda: 

24.1.1 Responsabilizar-se, durante a execução contratual, pelo cumprimento das 

obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;  

24.1.2 Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as 

disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que 

tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de 

obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, 

tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade.  

24.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do Contrato, conforme dispõe o art. 

71, Parágrafos 1° e 2°, da Lei n.º 8.666/93. 

24.1.4 Apresentar declaração de que garante aos seus trabalhadores ambiente 

de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições 

adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar 

no trabalho;  

24.1.5 Apresentar declaração de que cumpre a observância dos preceitos da 

legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

24.1.6 Apresentar declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre 

a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

24.1.7 Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, em especial ao pagamento dos 

salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à 

disposição da Contratante; 

24.1.8 A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao 

FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor 

proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a 

situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.1.9 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação 

mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a 

Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente 

aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos 

serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 



 

 
 

24.1.10 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser 

notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas 

verbas. 

24.1.11 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a 

assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes 

entre a contratante e os empregados da contratada.  

24.1.12 Observar as cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas disposto 

na Instrução Normativa nº 6, de 6 de julho de 2018, do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão. 

25 DO PAGAMENTO 

25.1  O Além das regras acerca do pagamento estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital: 

25.1.1 A Nota Fiscal/Fatura deverá estar devidamente acompanhada das 

respectivas comprovações de regularidade para com os encargos 

previdenciários, trabalhistas e fiscais; 

25.1.2 O pagamento mensal fica condicionado a comprovação do pagamento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço – FGTS pela contratada relativas aos empregados 

que tenham participado da execução dos serviços contratados; 

25.1.3 Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da 

manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido 

um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não 

se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.  

25.1.4 Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou 

nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização 

desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos 

cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o 

objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e 

das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e 

FGTS decorrentes.  

25.1.5 A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do 

adimplemento da obrigação mensal; 

25.1.6 A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS reserva-se o direito de 

recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços prestados não 

estiverem de acordo com o disposto no Termo de Referência e no 

respectivo edital, conforme as especificações apresentadas e aceitas pela 

contratada.  

25.1.7 A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS poderá deduzir do montante 

a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

Contratada, nos termos deste Edital. 

25.1.8 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 CÂMARA MUNICIPAL DE 



 

 
 

PARAGOMINAS entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será a seguinte:  

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 a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) 365I = (6/100)        365    I = 0,0001644 TX= Percentual da taxa anual = 6%.  

 

25.1.9 A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura 

a ser apresentada posteriormente.  

26 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

26.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

26.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

26.1.2 Apresentar documentação falsa; 

26.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

26.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

26.1.5 Não mantiver a proposta; 

26.1.6 Cometer fraude fiscal; 

26.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 

26.1.8 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

26.1.9 Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autorização da 

CONTRATANTE;  

 

26.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

26.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

às seguintes sanções: 

26.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

26.3.2 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

26.3.3 Impedimento de licitar e de contratar com a Câmara Municipal de 

Paragominas, pelo prazo de até dois anos; 

26.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

26.5 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo 

com as tabelas 5 e 6: 



 

 
 

Tabela 5 - Grau e percentual de Multa correspondente 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,1% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,1% ao dia sobre o valor global do contrato 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Infração e respectivo Grau 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 

2 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 

por dia e por unidade de atendimento; 

2 

3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por empregado 

e por dia; 

2 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
1 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

2 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade 

e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário 

e por dia; 

1 

7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

1 



 

 
 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

1 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pelo 

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

2 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no edital/contrato; 
1 

11 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

1 

 

26.6 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a Contratante poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

26.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

26.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

26.9 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas neste 

edital e no Termo de Referência. 

26.10 Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol 

das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatário ou contratado pode 

ser submetido, assim como o rito do procedimento administrativo para sua 

aplicação, estão dispostos na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999 e nº 10.520, de 2002. 

27 DA RESCISÃO CONTRATUAL 

27.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

27.2  A rescisão do Contrato poderá ser:  

27.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 

78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

27.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a (o) CÂMARA MUNICIPAL 

DE PARAGOMINAS;  

27.2.3  Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  



 

 
 

27.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

27.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

28 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

28.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

28.2 A impugnação poderá ser realizada por petição, dirigida ao departamento de 

Compras, Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Paragominas.  

28.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

28.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

28.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no Edital. 

28.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

28.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado. 

29 DO PREGÃO 

29.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS NESTE PREGÃO PODERÁ A SEU 

CRITÉRIO: 

29.1.1 Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;  

29.1.2 Ser revogado, a juízo da CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS se for 

considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta;  

29.1.3 Ter sua data de abertura dos envelopes Proposta e Documentação 

transferida, por conveniência exclusiva da CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS.  

29.1.4 SERÁ OBSERVADO, AINDA, QUANTO AO PROCEDIMENTO DESTE 

PREGÃO:  

29.1.5  A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 

59 da Lei n.º 8.666/93;  

29.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvado, ainda, o 

dispositivo no item 24.1.5.; e  

29.3 No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e 

a ampla defesa.  



 

 
 

29.4 A minuta do presente Edital foi aprovada pelo Jurídico da Câmara Municipal de 

Paragominas, conforme Parecer Jurídico anexo nos altos do processo, conforme 

o dispositivo no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. 

30 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

30.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

30.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

30.3 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

30.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

30.5 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, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

30.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

30.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 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 Administração. 

  



 

 
 

30.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

30.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

30.10 A licitante vencedora deverá citar em sua proposta, ou encaminhar 

posteriormente, o nome e o número do telefone, para possíveis contatos, da 

pessoa que ficará responsável pelo fornecimento do objeto deste Pregão.  

30.11 Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS na Praça Célio Miranda, N°120 - Centro, no horário de 

expediente, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.  

30.12  FICA ASSEGURADO AO PREGOEIRO, O DIREITO DE:  

30.12.1 Adiar a data de abertura da presente licitação, em situação de força 

maior e ou caso fortuito dando conhecimento aos interessados;  

30.12.2 O pregoeiro poderá sugerir a autoridade competente à anulação ou a 

revogação, no todo ou em parte, o presente pregão, a qualquer tempo, 

desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 

dando ciência aos interessados;  

30.12.3 Alterar as condições deste edital ou qualquer documento pertinente a 

este pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, em caso 

de alteração da proposta.  

30.13  A participação neste pregão, implicará aceitação integral e irretratável das normas 

do edital, bem como, observância dos preceitos legais e regulamentares, 

ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

30.14 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no site da Câmara Municipal de 

Paragominas, no Mural do Tribunal de Contas do Município e também poderá ser 

lido e/ou obtido no endereço contido no preâmbulo deste edital, nos dias úteis, no 

horário das 08:00 horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, bem como pode ser solicitado por e-mail, pelo endereço eletrônico: 

cmplicitacao@gmail.com. 

 

Paragominas/PA, 16 de março de 2020. 
 
 
 

HESIO MOREIRA FILHO 
Vereador Presidente da CMP 

 
 
 

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 
Pregoeiro da CMP 

 

 



 

 
 

ANEXO II 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
 
 

PROC. ADM. Nº XXX/2020 
 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ______/2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS, E _________ PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO CONNTINUADO DE LIMPEZA, AGENTE DE 
PORTARIA E RECEPÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 

Ao xx dia  do  mês  de xxxxxx do  ano  de  dois  mil  e vinte  (xx/xx/2020),  nesta  cidade  de 
Paragominas, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, presentes, de um lado,  a 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS,  doravante  designada simplesmente 
CONTRATANTE, Pessoa Jurídica de  Direito Público Interno, com sede e foro em 
Paragominas/PA, localizada na Praça Célio Miranda – Centro – Paragominas/PA, inscrita no 
C.N.P.J  n.º  34.845.040/0001-56,  neste  ato  representada  por  seu Presidente, Sr. HÉSIO 
MOREIRA FILHO, portador da Carteira de Identidade nº 4017728 PC/PA, inscrito no CFP sob 
o nº 886.077.042-49, residente  e domiciliado nesta cidade,   e,  de outro lado, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
doravante designada simplesmente CONTRATADA, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº  
xxx,  Cidade  de  xxxxxx,  Estado  xxxxxx,  CEP:  xxxxx-xxx,  neste  ato  representada  por  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, 
estado  civil,  profissão,  portador  da  Cédula  de  Identidade  n.º  xxxxxxxxxxxx  xx/xx  inscrito 
no    CPF sob o n.º  xxxxxxxxxxxxx,  residente  e  domiciliado  xxxxxxxxx, tendo  em  vista  o  
que  consta  no Processo Administrativo nº e respectivo Processo  de  Licitação –Pregão 
xxxxxx n.º xxx/2020, devidamente  homologado  em XX/XX/2020   e   publicado   no   Diário  
Oficial  dos Municípios  em  XX/XX/2020,  tudo  em  conformidade  com:  a Lei   nº   10.520,   
de   17   de   julho   de   2.002,   que   institui   a   modalidade Pregão; Lei Complementar   
123/2006 e   suas   alterações; a Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei 
de Licitações; o Decreto Federal nº 7.203 de 04 de julho de 2010; e; aplicando-se, 
subsidiariamente, as     normas    de    Direito    Privado, demais legislações correlatas e as 
Cláusulas e condições seguintes, mutuamente aceitas e reciprocamente outorgada, por si e 
sucessores: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para 

execução de serviços continuados de limpeza, agente deportaria e recepção nas 

dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA com o 

fornecimento de uniforme e equipamentos necessários à execução dos 

respectivos serviços, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo 

de Referência e no Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato e resgulamentado pela condições previstas no Termo de 

Referencia, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 



 

 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. O valor total da contratação é de R$.......... (    ). 
2.2. O valor total do contrato é composto pelos seguintes itens na tabela a seguir: 

 

ITEM POSTO/SERVIÇO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 Agente de Portaria 3 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

2 Auxiliar de Limpeza 5 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

3 Recepcionista 2 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

VALOR TOTAL DO CONTRATO R$: xxxxxxxxxxxxx 

 
2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,  

administração, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

2.4. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém, 

havendo prorrogação, poderá ser corrigido  mediante requerimento da contratada. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até 31 (trinta e um) de dezembro 

de 2020 (dois mil e vinte), a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, a partir do interesse e necessidade da CONTRATANTE. 

3.2. A execução dos serviços será iniciada, imediatamente após a assinatura do 

presente termo, conforme dispõe Edital e Termo de Referência. 

3.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação, com  justificativa e autorização da autoridade 

competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do 

processo administrativo. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, conforme classificação 

abaixo: 

Unidade Orçamentária: 10.01 – Poder Legislativo 
Classificação Funcional Programática: 0001.01.031.0001.2.001  
Dotação Orçamentária: Outros Serviços Terceiros de Pessoa Jurídica 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO  PAGAMENTO 
5.1. O pagamento dos serviços será efetuado pela CONTRATANTE em parcelas 

“mensais”, após ateste do fiscal do contrato. 

5.2. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da 

despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação 

mensal. 

5.3. A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, os serviços prestados não estiverem de 

acordo com o disposto no Termo de Referência e no respectivo edital, conforme 

as especificações apresentadas e aceitas pela contratada.  



 

 
 

5.4. A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS poderá deduzir, do montante à 

pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

Contratada, nos termos do respectivo Edital. 

5.5. 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 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da 

parcela, será a seguinte:  

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 a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) 365I = (6/100)        365    I = 0,0001644 TX= Percentual da taxa 

anual = 6%.  

5.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão exercidos por 

meio de um representante denominado fiscal, designado pela CONTRATANTE, 

competente em acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que 

for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos 

observados. O fiscal ou substituto dará ciência de tudo à empresa, conforme 

determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações. 

6.2. A presença da Fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, 

resultante de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE. 

6.3. A fiscalização não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da 

CONTRATADA em razão dos serviços executados para outras entidades. 

6.4. A fiscalização manterá livro de ocorrências para registro e acompanhamento, 

pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com indicação do 

horário de acontecimento, forma inicial de comunicação utilizada, fato motivador 

e data do saneamento dos problemas, bem como para registro de qualquer 

anormalidade verificada. 

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização 

serão encaminhadas à autoridade competente da Câmara Municipal de 

Paragominas para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 

2º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

6.6. A qualquer tempo, a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 



 

 
 

membro da equipe da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom 

andamento dos serviços. Nesse caso, a empresa terá o prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas para realizar a substituição. 

6.7. À CONTRATANTE será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte, no 

que se refere aos equipamentos e EPI’s, para otimização dos  serviços prestados, 

se em desacordo com o Edital e/ou especificações, devendo a  CONTRATADA 

refazer ou substituir as partes que apresentem defeitos, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de  força  maior,  

devidamente  justificado  e  aceito  pela CONTRATANTE. 

7. CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
7.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

7.1.1 Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao 
desenvolvimento das tarefas; 

7.1.2 Exercer fiscalização sobre os registros nas carteiras profissionais; 

7.1.3 Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA 

que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à qualificação 

econômico- financeira; 

7.1.4 Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa 

por ela credenciada; 

7.1.5 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato; 

7.1.6 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o 

cumprimento das formalidades legais; 

7.1.7 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 

empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que 

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a 

seu exclusivo critério, julgar conveniente; 

7.1.8 Observar e pôr em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA, 

no que diz respeito a condições, uso e funcionamento dos equipamentos 

e instalações; 

7.1.9 Instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança e prevenção de 

incêndio, implantadas pela CONTRATANTE; 

7.1.10 Permitir aos encarregados da prestação dos serviços, completo e livre 

acesso às dependências da CONTRATANTE, possibilitando-os a executar 

os serviços e as verificações técnicas necessárias; 

7.1.11 Não permitir que pessoas estranhas à CONTRATADA examinem ou 

provoquem qualquer alteração nos serviços do presente objeto; 

7.1.12 Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato 

cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato; 

7.2 São obrigações da CONTRATANTE: 

7.2.1 Implantar adequadamente o plano de execução dos serviços, incluindo 

metas, metodologia, cronograma, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz perfeita, 

realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre 

em ordem as dependências. 



 

 
 

7.2.2 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste 

Instrumento, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 

normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização 

dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

7.2.3 Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por 

meio de seus encarregados, inclusive para atendimento em casos de 

emergência; 

7.2.4 Manter no local de serviços o Livro de Ocorrências, para que a 

fiscalização da CONTRATANTE acompanhe diariamente os registros de 

operações normais do dia anterior, e, principalmente, as anormalidades 

verificadas no período, bem como as providências adotadas para sua 

resolução ou prevenção; 

7.2.5 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento 

de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços. 

7.2.6 Assumir 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, quando da 

execução dos serviços, ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 

dependência da CONTRATANTE; 

7.2.7 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas à execução dos serviços, originalmente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

7.2.8 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por 

quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais, em 

consequência de fato a si imputável e relacionado aos serviços 

contratados; 

7.2.9 Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições 

que ensejaram sua contratação; 

7.2.10 Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatórios; 

7.2.11 Adotar, além dos procedimentos estabelecidos neste Contrato, todas as 

especificações contidas no Termo de Referencia e no Edital; 

7.2.12 Proceder por sua conta aos exames médicos admissional, periódico e 

demissional dos empregados; 

7.2.13 Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de 

especialização de cada serviço; 

7.2.14 Manter e apresentar, sempre que requisitado pela Fiscalização, o quadro 

atualizado de todo o pessoal que esteja intervindo nos serviços; 

7.2.15 Mobilizar todos os equipamentos necessários ao bom andamento dos 

serviços, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento. Correrão 

por sua conta todas as despesas de aquisição e manutenção dos mesmos; 

7.2.16 A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e 

danos causados em bens ou pessoas, decorrentes de omissões e atos 



 

 
 

praticados por seus funcionários e prepostos, bem como originados de 

infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e 

posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por 

quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo 

multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

7.2.17 A CONTRATADA deverá apresentar seus funcionários devidamente 

uniformizados, com uniformes limpos, em bom estado e com a 

identificação da empresa, além de portarem crachá de identificação 

pessoal. 

8  CLÁUSULA OITAVA - LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
8.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

8.2 Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá: Responsabilizar-se 

pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 

nos serviços objeto do contrato; 

8.3 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento 

Definitivo dos serviços. 

9 CLÁUSULA NONA – DOS SERVIÇOS 
9.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços em conformidade com Termo de 

Referência, Edital e anexos. 
9.2 Correrá por conta e risco da CONTRATADA a substituição de funcionário ou  

materiais peças e equipamentos considerados impróprios pela Fiscalização da 

CONTRATANTE. 

Os serviços objeto desse Contrato serão executados nas dependências da 

CONTRATANTE. 

9.3 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a Fiscalização 

da CONTRATANTE, antes da execução dos serviços correspondentes. 

9.4 Os serviços serão executados, preferencialmente, dentro do horário de expediente 

da CONTRATANTE, podendo, a critério da CONTRATANTE, ser deslocados para 

outros horários, inclusive em finais de semana e/ou feriados, sem ônus adicionais 

ao contrato. 

9.5 Para fins da execução dos serviços, a CONTRATADA alocará nas dependências 

da CONTRATANTE, recursos humanos e materiais, nas quantidades mínimas 

suficientes para o cumprimento do objeto do contrato. 

9.6 Caso haja impugnação de algum material, peças ou equipamentos por parte da 

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará obrigada a retirá-lo do recinto de 

utilização no prazo máximo de 24 horas. 

9.7 Os serviços objeto deste Contrato deverão ser prestados dentro de elevados 

padrões de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as 

especificações  do Termo de referência, boa prática do mercado e legislação 

vigente sobre segurança do trabalho. 



 

 
 

9.8 Quando notificada de eventual irregularidade, A CONTRATADA deve 

comprometer-se em iniciar as medidas corretivas pertinentes no prazo de 24 

horas,  sob pena de sofrer as sanções previstas no Termo de Referência e Edital. 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
10.1 É vedada a subcontratação total dos serviços deste Contrato 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 Comete infração administrativa a empresa que ensejar o retardamento do 

fornecimento do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar e fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedida de licitar e contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS/PA, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

12.2  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, 

as seguintes sanções: 

12.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

12.2.2 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

12.2.3 Impedimento de licitar e de contratar com a Câmara Municipal de 
Paragominas, pelo prazo de até dois anos; 

12.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

12.2.5 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de 
acordo com a tabela a seguir: 
 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência; 

2 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 
por dia e por unidade de atendimento; 

2 

3 Manter funcionário sem qualificação para 2 



 

 
 

executar os serviços contratados, por empregado 
e por dia; 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
1 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 
2 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade 
e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário 

e por dia; 
1 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 
1 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

1 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo 
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

2 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no edital/contrato; 
1 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 
1 

 
12.3 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a Contratante poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

12.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

12.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.6 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas neste 

edital e no Termo de Referência. 

12.7 Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol 

das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatário ou contratado pode 

ser submetido, assim como o rito do procedimento administrativo para sua 



 

 
 

aplicação, estão dispostos na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999 e nº 10.520, de 2002. 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS 
ALTERAÇÕES OU REAJUSTES 
13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

13.2 O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço unitário. 

13.3 A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com o 

instrumento convocatório e seus anexos a que se vincula este ajuste, a qual 

aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 

dos projetos não serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

13.4 O contrato somente será reajustado para fins de atualização monetária a pedido 

do Contratado, após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da contratação.  

13.5 O índice inflacionário utilizado deve ser oficial ou que reflitam a variação dos 

custos, e deve ser diretamente relacionado ao objeto do contrato (Lei 8.666/93 c/c 

Lei 10.192/2001). 

13.6 A repactuação de preços, quando solicitada pela CONTRATADA, deverá  

acompanhar cálculo e demonstração analítica ou aumento ou redução dos custos, 

Planilha de Custo e formação de Preços, devendo ser observada a adequação 

dos preços de mercado, bem como documentos comprobatórios do aumento ou 

redução dos custos do contrato à ser analisada pela Câmara  Municipal de  

Paragominas/PA para posterior decisão de deferimento ou não. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 
14.1 É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

14.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
15.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste termo. 

15.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4 O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 
15.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos, atualizado; 

15.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.4.3 Indenizações e multas. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no  Tribunal de Contas dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, 



 

 
 

de 1993. 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
17.1  As cláusulas e condições deste Contrato moldam se às disposições da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores às quais Contratantes e Contratadas estão 
sujeitos 

18 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO 
18.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Paragominas/PA. 
18.2 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato que contém 11 (onze) 

laudas, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos 
legais e pretendidos. 

 
Paragominas/PA, .......... de.......................................... de 2020. 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
HESIO MOREIRA FILHO 

CONTRATANTE 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX  

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1:____________________ 
2:____________________ 

           

 

➢ Anexo: Termo de Referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

ANEXO III (MODELO) 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO INCISO V. ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93;   

 

 

PROCESSO Nº. 00x/2020-CMP  

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2020-CPL/CMP 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão   Social   da   Empresa),   estabelecida   a  Rua xxxxxx, Bairro xxxxx,   no município  

de xxxxx,  Estado  de xxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF  sob  nº.xxxxxx,  neste ato representado 

por seu (sócio/procurador), Sr.xxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade  RG  nº. xxxxxxx,  

inscrito  no  CPF/MF  sob o nº. xxxxxxxx, no uso de suas atribuições legais, DECLARAR, 

para fins de participação no Processo Licitatório nº. 00X/2020-CMP - Pregão Presencial nº. 

Xxx/2020-CPL/CMP, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho, uma vez que cumpre as disposições impostas pelo inciso XXXIII, do Artigo 7º, 

da Constituição Federal. 

 

 

 

              ,_____de ___________de 2020. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO IV (MODELO) 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

PROCESSO Nº. 00x/2020-CMP  

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2020-CPL/CMP 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

(Razão   Social   da   Empresa),   estabelecida   a  Rua xxxxxx, Bairro xxxxx,   no município  

de xxxxx,  Estado  de xxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF  sob  nº.xxxxxx,  neste ato representado 

por seu (sócio/procurador), Sr.xxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade  RG  nº. xxxxxxx,  

inscrito  no  CPF/MF  sob o nº. xxxxxxxx, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob 

as penas da Lei, que a receita bruta do exercício anterior (na forma da lei) não excedeu o 

limite fixado no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 e posteriores alterações e artigos 4º 

e 5º da Lei Municipal 4660/2008, no que couber, conforme o caso, e que não se enquadra em 

qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada. 

 

Declara, ainda, que não tem nenhum dos impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006, devidamente atualizada, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito. 

 

 

              ,_____de ___________de 2020. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ANEXO V (MODELO)  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
 

PROCESSO Nº. 00x/2020-CMP  

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2020-CPL/CMP 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

(Razão   Social   da   Empresa),   estabelecida   a  Rua     nº.     , bairro no município  
de   Estado  de xxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF  sob  nº.xxxxxx,  x , neste ato representado por 
seu (sócio/procurador), Sr. xxxxxxxxx portador da Cédula de Identidade  RG  nº. xxxxxxxx,  
inscrito  no  CPF/MF  sob o nº.xxxxxx, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as 
penas da Lei, que inexiste Vínculo com a Administração da Câmara Municipal de 
Paragominas. 

 
Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito. 

 

 

 

 ____, ______de _________de 2020. 

 

 

 

Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargodo Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade



 

 
 

ANEXO VI (MODELO) 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

PROCESSO Nº. 00x/2020-CMP  

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2020-CPL/CMP 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão   Social   da   Empresa),   estabelecida   a  Rua     nº.     , bairro no município  

de   Estado  de xxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF  sob  nº.xxxxxx,  x , neste ato representado por 

seu (sócio/procurador), Sr. xxxxxxxxx portador da Cédula de Identidade  RG  nº. xxxxxxxx,  

inscrito  no  CPF/MF  sob o nº.xxxxxx, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as 

penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação no referido certame, 

uma vez que se fazem, até o presente momento, satisfeitas as exigências contidas na Lei nº. 

8666/93 e suas posteriores alterações. 

 

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito. 

 

 

 

 ____, ______de _________de 2020. 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador  
Cargodo Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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ANEXO VII (MODELO) 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

 
A: Câmara Municipal de Paragominas/PA 
 
Referente ao: PREGÃO nº ________/2020 
 
Prezados senhores, 
 

1. Apresentamos, em uma via, nossa proposta de execução de serviços continuados de 
limpeza, agente deportaria e recepção nas dependências da CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARAGOMINAS/PA com o fornecimento de uniforme e equipamentos necessários 
à execução dos respectivos serviços, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de Referência e no Edital do PREGÃO ________/2020 e seus 
anexos. 

 

2. O preço estimado para o fornecimento, incluindo gastos com mão de obra, encargos 
trabalhistas, materiais de consumo e limpeza, equipamentos, ferramentas e materiais 
de reposição, está discriminado no quadro a seguir: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 

01  
   

 
 
 

 

3. O preço cotado inclui todas e quaisquer despesas com mão de obra, auxílio 
alimentação ou refeição, vales- transporte e quaisquer outras vantagens pagas aos 
empregados, uniformes, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, 
emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de 
qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim, todos os componentes 
de custo dos itens, inclusive lucro, necessários à perfeita execução do objeto da 
licitação. 

 

4. O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da sua apresentação. 

 

5. Declaro serem verdadeiras todas as informações descritas nesta proposta, e que a 
menos de ocorrência de força maior serão mantidos os termos aqui presentes durante 
toda a vigência do contrato. 

 
____, ______de _________de 2020. 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador  
Cargodo Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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ANEXO VIII 

PLANILHA COM PREÇO ESTIMADO  
 
 
PROCESSO Nº. 00x/2020-CMP  

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2020-CPL/CMP 

 
 
 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Agente de Portaria Serv. 3 3.457,63 10.372,90 

02 Auxiliar de Limpeza Serv. 5 2.774,15 13.870,76 

03 Recepcionista Serv. 2 3.143,10 6.286,20 

 

ESTIMATIVA MENSAL: R$ 30.529,86 (trinta mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e 

seis centavos). 

ESTIMATIVA PARA 12 MESES: R$ 366.358,32 (trezentos e sessenta e seis mil trezentos e 

cinquenta e oito mil reais e trinta e dois centavos). 
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ANEXO IX (MODELO) 

 
 
PROCESSO Nº. 00x/2020-CMP  

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2020-CPL/CMP 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão   Social   da   Empresa),   estabelecida   a  Rua xxxxxx, Bairro xxxxx,   no município  

de xxxxx,  Estado  de xxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF  sob  nº.xxxxxx,  neste ato representado 

por seu (sócio/procurador), Sr.xxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade  RG  nº. xxxxxxx,  

inscrito  no  CPF/MF  sob o nº. xxxxxxxx, no uso de suas atribuições legais, DECLARAR, 

para fins de participação no Processo Licitatório nº. 00X/2020-CMP - Pregão Presencial nº. 

Xxx/2020-CPL/CMP, sob as penas da Lei, que  não emprega menor de dezoito anos em 

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

 

 

 

              ,_____de ___________de 2020. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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