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EDITAL 

A Câmara Municipal de Paragominas, estado do Pará, por meio de seu Pregoeiro 

instituído pela Portaria nº 002/2020- GP, de 06 de janeiro de 2020, comunica aos 

interessados que fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na 

modalidade pregão presencial, 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 nº s 

5.450, de 31 de maio de 2005, 6.204, de 05 de setembro de 2010, e, subsidiariamente, 

a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e demais normas 

pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus 

Anexos. 

DA OBTENÇÃO DO EDITAL E ORIENTAÇÕES QUANTO O CERTAME 

O Edital do Pregão Presencial nº 005/2020-CMP está disponível em 

www.cmpparagominas.pa.gov.br, bem como, no mural de Licitações do TCM/PA, e na 

sala da CPL da CMP, situada na Praça Célio Miranda, nº 120, bairro Centro, no 

horário das 8h às 14h, onde poderá ser disponibilizado para gravação em mídia digital 

do interessa do. 

Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS para o 

enfrentamento contra o COVID-19, devem ser atendidos por todos os interessados em 

participar do certame. 

Evitar credenciar pessoa para participação no certame: 

I. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  

II. II. Com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras 

morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do 

estado geral da saúde a partir do contágio; e  

III. III. Grávidas.  

Fica ainda estabelecido a obrigatoriedade de uso individual durante todo o certame de:  

I. Máscaras;  

II. Álcool Gel 70% ou Álcool líquido 70%; 

III. Manter durante todo o certame a distância mínima de 1,5m de distancia dos 

membros da Comissão de Licitação e dos demais participantes. 

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:  

Anexo I - Termo de Referência  
Anexo II - Modelo de Declaração de que não emprega menor, nos termos do inciso V, 
do art. 27, da Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, 
da Constituição Federal;  
Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação os 
termos da Lei nº 10.520, de 17/07/2002;  
Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ; 
Anexo V – inexistência de fatos impeditivos; 
Anexo VI – A -  Minuta do Contrato. 
Anexo VI – B – Minuta do contrato 
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DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

DATA: 09/07/2020.  
HORÁRIO: 08:30hS (horário de Belém)  
LOCAL: Sala de Licitações da CPL da Câmara Municipal de Paragominas/PA.  
ENDEREÇO: Praça Célio Miranda, nº 120, bairro Centro, CEP. 68625-000 - 

Paragominas/PA. 

DO OBJETO 

Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos e serviço de 

instalação de rede telefônica interna nas dependências da Câmara Municipal de 

Paragominas/PA. conforme as especificações contidas no Termo de Referência – 

Anexo I. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa com a execução do objeto desta licitação, se ocorrer, será custeada com 

recursos consignados na Classificação Orçamentária: Elemento de despesa 

33.90.39.00 – Outros serviços terceiros de Pessoa Jurídica; elemento de despesa 

33.90.30.00 – Material de Consumo. 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:  

Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de 
atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos 
respectivos atos constitutivos, que em estrita razão do objeto, deverá ter sede 
ou manter representação em Belém do Pará ou região metropolitana. 

3.2. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

Não poderão participar da presente licitação: Pessoas Físicas; Empresas que 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta da 
União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios; que possuam entre 
seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis ou técnicos, que sejam 
servidores da CMP, na data da publicação do Edital; declaradas inidônea por 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal; com falência declarada, 
recuperação judicial, recuperação extrajudicial, sob concurso de credores, em 
dissolução, liquidação, concordata, fusão, cisão ou incorporação; cuja 
atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação; que não 
apresentem a Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação;  

3.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

DAS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS 

4.1. Quaisquer solicitações de esclarecimentos ou impugnação ao ato 
convocatório, deverão ser endereçadas ao Pregoeiro, protocoladas na 
Câmara Municipal de Paragominas/PA ou por meio do e-mail: 
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cmplicitacao@gmail.com, em até dois dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, conforme previsto no art. 9º, V, da Lei Estadual nº 
6.474 de 6 de agosto de 2002 c/c art.12 do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de 
agosto de 2000. 

4.2. Nas hipóteses em que os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação 

ensejarem necessidade de alterações no Edital e/ou seus Anexos, será 

designada nova data para a realização do certame. 

 

DO CREDENCIAMENTO 

5.1. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO:  

5.1.1. Em se tratando de terceiro representante da licitante, este deverá 

apresentar o Instrumento Público de Procuração ou procuração particular, 

contendo expressa delegação de poderes para formulação de ofertas de 

lances, bem como, para prática de todos demais atos pertinentes ao 

certame, que deve vir acompanhada dos seguintes documentos:  

5.1.1.1. Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente 

com foto;  

5.1.1.2. Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado (se sociedades comerciais);  

5.1.1.3. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso 

VII do art. 4o da Lei no 10.520, de 2002), (ANEXO III).  

5.1.1.4. Declaração de que não emprega menor – ANEXO II  

5.1.2. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente, este deverá apresentar o Estatuto, Contrato Social 

ou equivalente que expresse seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos 

documentos contidos no subitem 5.1, subitens “5.1.1.1” e “5.1.1.3”;  

5.1.3. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

conforme os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, e 

que tenha a intenção de usufruir do tratamento diferenciado, deverá 

apresentar Declaração de Qualificação de Microempresa ou de Empresa 

de Pequeno Porte, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV 

deste Edital; 

 

5.2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO:  

5.2.1. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, 

poderá representar mais de um licitante;  

5.2.2. O licitante ou seu representante que não comprovar por ocasião do 

credenciamento, poderes suficientes para manifestar-se, apresentar 

lances ou formular intenção de recurso, estará impedido de fazê-lo 

durante a sessão pública.  

5.2.3. Os documentos poderão ser apresentados em cópias autenticadas em 

cartório ou em cópias simples, sendo obrigatória a apresentação do 

original para serem autenticadas pelo Pregoeiro e/ou por integrantes da 

equipe de apoio, na ocasião da abertura dos envelopes de 
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credenciamentos, mediante apresentação do documento original legível, 

sem emenda ou rasura.  

5.2.4. As DECLARAÇÕES deverão ser apresentadas em papel A4 com timbre 

da empresa, com indicação do nome de fantasia, razão social, CNPJ, 

Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefones, 

inclusive e-mail, se houver, datilografada ou digitada, datada e assinada 

na parte final, pelo representante legal da licitante, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas, ou ressalvas. 

 

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES  

6.1. A sessão pública do Pregão Presencial terá início com a entrega pelos 

licitantes ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio, dos documentos necessários 

ao Credenciamento na forma do Item 5 deste Edital, bem como, dois 

envelopes separados, contendo a proposta de preços e os documentos de 

habilitação, lacrados e identificados conforme segue: 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA 
Número do Pregão;  
Dados da Licitante. 

 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA 
Número do Pregão;  
Dados da Licitante. 

6.2. O recebimento dos documentos de credenciamento, dos envelopes de 
proposta e documentos de habilitação dar-se-á às 09:30 horas do dia da 
abertura do certame. 

DO CONTEÚDO E FORMA DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE 1  

7.1. Após a fase de credenciamento, o pregoeiro procederá à abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preço, desclassificando aquelas que se 

apresentarem em desacordo com os requisitos estabelecidos neste Edital e 

seus Anexos.  

7.2. A proposta de preço deverá:  

7.2.1. apresentar-se em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa, com identificação do seu 

CNPJ, datada e subscrita por representante investido de poderes para 

firmar o contrato;  

7.2.2. ser elaborada na forma deste Edital e de seu Termo de Referência 

(Anexo I) contendo a oferta de PREÇO em moeda corrente nacional, em 

algarismos e por extenso, com até 02 (duas) casas decimais, sob pena de 

sofrer arredondamento para menor;  

7.2.3. consignar, de forma expressa, o valor pela prestação dos serviços, já 

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 

despesas que compõem o preço;  
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7.2.4. apresentar prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data 

de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 2 

8.1. O Envelope nº 02, com o título “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” deverá 

conter os documentos a seguir relacionados, a serem apresentados, 

alternativamente, das seguintes formas:  

8.1.1. em cópia autenticada por cartório competente;  

8.1.2. em cópia simples, com apresentação do original para autenticação pelo 

Pregoeiro ou integrante da equipe de apoio;  

8.1.3. Por publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

 

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

8.2.1. Cédula de Identidade;  

8.2.2. Cópia do Ato Constitutivo (no caso de empresário individual) ou 

Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e/ou suas alterações, de 

modo a verificar se o objeto social da licitante é compatível com o objeto 

da licitação;  

8.2.3. Comprovação de representação legal;  

8.2.4. Prova de inscrição do CNPJ.  

8.2.5. Os documentos acima relacionados não precisarão constar do envelope 

“Documentos para Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  

 

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

vigente na data prevista para abertura da licitação;  

8.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às 

contribuições Sociais, representada pela Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

8.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante;  

8.3.4. Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – 

Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica 

Federal;  

8.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei 

Federal nº 12.440/11, podendo ser retirada através do site: 

www.tst.jus.br/certidao;  

8.3.6. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas 

de pequeno porte, somente será exigida no caso de virem a ser 

adjudicatárias deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar 

nº 123/2006;  

8.3.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação referente à comprovação de regularidade fiscal 

relacionada nos subitens 8.3.1 a 8.3.4, mesmo que apresentem alguma 

restrição; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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8.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

8.4.1. Atestado de desempenho anterior, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado em nome da licitante, comprovando que a licitante 

tenha executado serviços, referente à prestação de serviços aos descritos 

no objeto deste edital; 

8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

8.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede jurídica da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

8.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício 

financeiro já exigível e apresentada na forma da lei. 

DA FASE DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS  

9.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do 

MENOR PREÇO, conforme Termo de Referência deste Edital, desde que 

atendidas todas as especificações constantes neste edital e seus Anexos, 

sendo, portanto, desclassificadas as propostas em desacordo com os mesmos 

ou que apresentarem preços excessivos ou inexequíveis, nos termos do inciso 

II do art. 48, da Lei nº 8.666/93;  

9.2. Será classificada em primeiro lugar a proposta que contenha o menor preço, e 

sucessivamente em ordem decrescente de classificação todas as demais com 

valores superiores em até 10% (dez por cento) em relação a de menor preço.  

9.3. Não havendo, pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no ítem 

9.2., o Pregoeiro proclamará a classificação preliminar das licitantes com as 

três melhores propostas acima do menor preço, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos.  

9.3.1. Em caso de proposta de preço com erros aritmético, os mesmos serão 

corrigidos pelo pregoeiro, da seguinte forma: 

9.3.1.1. Se for constatada discrepância entre os valores grafados em 

algarismo e por extenso, prevalecerá este último;  

9.3.1.2. Se for constatada divergência entre o produto da multiplicação 

do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o 

preço unitário;  

9.3.1.3. Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou 

divisão, será considerado o resultado corrigido;  

9.3.1.4. Caso a licitante não aceite as correções procedidas, sua 

proposta de preço será desclassificada.  

9.3.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições 

do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou que apresentem 

valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou 

manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei nº 

8.666/93.  

9.3.3. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  
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9.3.4. Os erros formais verificados nas propostas, quando claramente não 

resultarem em prejuízos para o julgamento, poderão ser relevados pelo 

Pregoeiro, garantido o direito de recurso aos demais licitantes.  

9.3.5. Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital e seus 

Anexos.  

9.3.6. O ônus da prova da exequibilidade do preço incumbe ao autor da 

proposta, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação, se for o 

caso.  

9.3.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

assinatura do instrumento contratual, ficam os licitantes liberados dos 

compromissos assumidos.  

9.4. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio, também para determinação da ordem de oferta dos lances.  

9.4.1. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor, conforme inciso XVI do art. 4º da 

Lei nº 10.520/2002. 

DA FASE DOS LANCES  

10.1. Às licitantes classificadas será dada oportunidade para oferta por meio 

de lances verbais e sucessivos, obedecendo-se a ordem decrescente de 

classificação das propostas;  

10.2. O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para 

lances, bem como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, 

mediante prévia comunicação às licitantes;  

10.3. Somente serão aceitos lances verbais e cujos valores sejam inferiores 

ao último apresentado;  

10.4. A desistência dos lances já ofertados sujeitará a licitante às penalidades 

previstas na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei Estadual nº 6.474, de 

06/08/2002, nos termos deste Edital;  

10.5. A desistência da licitante em apresentar lance verbal, quando 

convocada pelo pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances e na 

manutenção do seu último preço ofertado, para efeito de ordenação das 

propostas, excetuando-se as empresas enquadradas na Lei Complementar nº 

123/2006.  

10.6. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo 

pregoeiro, as licitantes classificadas manifestarem seu desinteresse em 

apresentar novos lances.  

10.7. Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro poderá negociar com o 

autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.  

10.8. Caso não se realizem lances verbais, o pregoeiro verificará a 

conformidade entre a proposta classificada escrita de menor valor e o valor 

estimado para contratação, com base na média de valores apurados na fase 

interna da licitação, decidindo motivadamente a respeito.  
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10.9. Observada a preferência às microempresas e empresas de pequeno 

porte de que trata a Lei Complementar 123/2006, em sendo constatado o 

atendimento das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, será 

declarado pelo pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto 

da licitação. 

DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE  

11.1. Após o encerramento dos lances, será assegurado, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, conforme art. 44 da Lei Complementar nº 123/06;  

11.1.1. Entende-se por empate, aquelas situações em que propostas 

apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento), superior ao menor preço, 

conforme parágrafo 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06;  

11.1.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e as empresas de pequeno porte que se enquadrem no 

intervalo estabelecido no item deste Edital, será realizado SORTEIO entre 

elas, para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta, conforme estabelecido no inciso III do art. 45 da Lei 

Complementar nº 123/06;  

11.2. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte 

que atenda ao critério disposto no item 11.1, para que, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, apresente preço inferior ao da melhor classificada, sob pena de 

preclusão do direito de preferência.  

11.2.1. No caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 

11.1.2, a classificação das microempresas ou empresas de pequeno será 

definida mediante sorteio.  

11.2.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da 

proposta melhor classificada, respeitada a ordem de classificação, serão 

convocadas sucessivamente as demais microempresas e empresas de 

pequeno porte, que se enquadrem nas condições indicadas no subitem 

11.1, para que apresentem novas propostas.  

11.3. Não haverá direito de preferência a ser reclamado, se a autora da 

melhor oferta já se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

passando-se, desde logo, à negociação do preço.  

11.4. Não poderá se beneficiar de tratamento jurídico diferenciado a pessoa 

jurídica que apresente as vedações contidas no art. 3º, §4º da LC nº. 

123/2006. 

DA FASE DE HABILITAÇÃO  

12.1. Encerrada a fase de lances, terá início a fase de habilitação com a 

abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da licitante 

classificada em primeiro lugar, para verificação do cumprimento dos requisitos 

estabelecidos neste Edital, no Item 8 e seus subitens. 

12.2. No tratamento preferencial a ser dispensado à microempresa e empresa 

de pequeno porte, quando detentora de melhor oferta, porém com restrição na 
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comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis a contar do momento em que for declarada vencedora, 

prorrogável por igual período a critério da CMP, para saneamento da 

pendência;  

12.3. Excetuado o disposto no item 12.2, nos demais casos em que a licitante 

vencedora desatenda às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará as 

ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a aceitabilidade 

da proposta e o atendimento dos requisitos de habilitação, até que uma 

licitante cumpra as exigências deste Edital, sendo o objeto do certame a ela 

adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na 

interposição de recursos;  

12.4. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada que será assinada pelo 

pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.  

12.5. Na hipótese de nenhum dos proponentes atender as exigências de 
habitação dispostas no edital, o pregoeiro encerrará o certame licitatório 
declarando-o fracassado. 

DO RECURSO  

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 

pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões 

de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;  

13.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à 

intenção de recorrer, no prazo fixado, importará a decadência desse direito, 

ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor;  

13.3. O recurso interposto deverá ser endereçado ao Pregoeiro, formalmente 

na sala da CPL da CMP, localizada no edifício-sede, situada na Praça Célio 

Miranda, nº 120, Paragominas/PA;  

13.4. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação 

da Presidência da CMP;  

13.5. A interposição de recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo.  

13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no 

Edital, constatada a regularidade dos atos procedimentais e, decididos os 

recursos, se interpostos, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor;  

14.2. Homologado o resultado da licitação pelo Presidente do CMP, o 

adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em 

edital;  
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14.3. Após a homologação, os envelopes de documentação das demais 

licitantes permanecerão em poder do pregoeiro pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

após, se não retirados pelas licitantes, serão inutilizados;  

14.4. No caso de comparecimento de apenas 01 (um) licitante, o Pregoeiro 

verificará a aceitabilidade de sua proposta, observando se o preço está de 

acordo com o praticado no mercado e negociará com o proponente a fim de 

obter melhor oferta, examinando em seguida a documentação de habilitação, 

que se verificada em conformidade com o Edital e seus Anexos, será o 

licitante declarado vencedor.  

DA CONTRATAÇÃO 

15.1. Homologado o julgamento, o licitante vencedor será convocado para 

assinar o termo de contrato, devendo fazê-lo no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data do recebimento da convocação, salvo motivo justificado 

e devidamente aceito pela Administração, podendo solicitar a prorrogação do 

prazo, uma única vez, e por igual período, conforme estatui o parágrafo 

primeiro do art. 64 da Lei n° 8.666/93, sob pena de sujeitar se às sanções 

legais previstas neste edital.  

15.1.1. – Prioritariamente a assinatura do contrato acontecerá no prédio da 

Câmara Municipal de Paragominas/PA, na impossibilidade será permitido 

o envio do termo de contrato por meio eletrônico (e-mail), desde que a 

licitante vencedora acuse o seu recebimento por meio eletrônico (e-mail) 

ou documento oficial e no mesmo prazo estabelecido no item 15.1.  

15.1.1.1.  – O termo de contrato recebido por meio eletrônico deverá ser 

encaminhado assinado via SEDEX, ou outro meio de eficiência e 

rapidez similares, no mesmo prazo estabelecido no item 15.1, aos 

cuidados da Comissão de Licitação da CMP; 

15.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá 

manter as mesmas condições de habilitação, inclusive será confirmada a 

situação de regularidade fiscal para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e com a 

Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).  

15.3. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato 

da assinatura do contrato, ou recusar se a assinar o contrato, 

injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de 

classificação para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo 

da aplicação das sanções cabíveis.  

DA RESCISÃO CONTRATUAL  

O contrato poderá ser extinto antecipadamente desde que se configure qualquer 

das hipóteses elencadas no Capítulo III, Seção V da Lei federal 8.666/93, com 

suas alterações.  

 DAS PENALIDADES  

17.1. A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
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exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

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

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e 

das demais cominações legais, conforme dispõe o art. 7º da lei nº 

10.520/2002;  

17.2. Conforme dispõe os incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, 

pela inexecução total ou parcial do contrato a CMP poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: I – advertência; II – 

multa indenizatória pecuniária, no caso de atraso injustificado ou inexecução 

total ou parcial do objeto, no percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor 

da fatura mensal, que será aplicada independentemente de notificação, 

interpelação judicial ou extrajudicial. O atraso superior a 30 (trinta) dias 

consecutivos poderá ensejar, a exclusivo critério da CMP, a rescisão do 

contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações; III – suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 

(dois) anos; IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior;  

17.3. Facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, as 

sanções previstas no item 17.2 poderão ser aplicadas cumulativamente.  

17.4. Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da 

multa, atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente à Fazenda Estadual, na 

condição “à vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado 

judicialmente. 

DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS  

18.1. Após empenho parcial ou global, pela execução dos serviços e 

aquisição dos itens mencionados, o pagamento se dará em parcela única, até 

o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, após a apresentação da 

fatura, que deverá ocorrer a partir do 1º dia útil do mês subsequente a 

prestação dos serviços, acompanhada de relatório discriminando os serviços 

executados no mês.  

18.2. O valor poderá ser reajustado anualmente de acordo com o INPC 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o qual é índice oficial do Governo 

Federal ou outro que porventura vier a substituí-lo.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1. A Câmara Municipal de Paragominas/PA, por intermédio de sua 

presidência, poderá revogar ou anular o certame, a qualquer título, até a 

adjudicação do mesmo, sem que disso decorra para os licitantes o direito a 

qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização ou poderá, ainda, 
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revogar ou anular o certame, após adjudicação e/ou homologação, em razão 

de fato superveniente, sem que disso decorra para os licitantes, o direito a 

qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização;  

19.2. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 

sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a 

apresentação de outros documentos ou informações complementares que o 

pregoeiro porventura julgar necessário; 

19.3. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável 

das normas deste Edital e anexos, bem como na observância dos preceitos 

legais e regulamentares que a regem;  

19.4. Havendo indício de conluio entre os licitantes, a CMP comunicará os 

fatos à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, 

para as providências devidas;  

19.5. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou apresentadas em 

razão do cumprimento das exigências deste Edital e seus Anexos;  

19.6. No caso de alteração em pontos essenciais deste Edital, dentro do 

prazo estabelecido para o início da abertura dos envelopes, este será 

prorrogado e as modificações terão a mesma divulgação do texto anterior.  

19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

deve ser excluído o dia do início, incluindo-se o dia do vencimento, que 

remeterá ao dia útil subsequente quando seu término ocorrer em feriados ou 

em dias nos quais não houver expediente na CMP.  

DO FORO  

As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da 

cidade de Paragominas/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Paragominas/PA, 29 de junho de 2020. 

 

 

 

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 

Pregoeiro 

 

 

 

HESIO MOREIRA FILHO 

Presidente da CMP  
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ANEXO I – Termo de Referencia 

1. DO OBJETO 

1.1. Este termo de referência visa a detalhar os elementos necessários à aquisição 
de equipamentos e serviço de instalação de rede telefônica interna nas dependências 
da Câmara Municipal de Paragominas/PA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 

de 

Medida 

Quantidad

e 

Valor 

Unitário  

Valor 

Global 

1 

Central PABX Digital – Características 

e configurações mínimas: Proteção e 

organização da rede de telefonia 

(cabeamento estruturado); 

Identificação de chamadas 

DTMF/FSK incorporada 

DDR (Discagem Direta a Ramal) 

Correio de voz; Conferência com 

até 5 participantes; Música de 

espera (duas fontes externas e 

uma interna configuráveis); 

Programação via computador ; 

Transferência de chamadas para 

números externos. 

UND 01 

  

2 Placa Mista 4/12 4 Rd E 12 Ra UND 01   

3 Placa Ramal Analógica  UND 04   

4 Placa 8 troncos Analógica UND 01   

5 Telefone preto s/ chave UND 65   

6 

Terminal Inteligente – 
Características e configurações 
Mínimas: Display gráfico de 
mínimo 128 × 64 pixels com 
backlight e ajuste de contraste; 
Viva-voz e acesso rápido à ramais; 
Teclas para ajustes do volume de 
áudio; Teclas para navegação no 
display; Tecla Capturar chamada 
programável; Avisos sonoros (bips) 
de alerta; Agenda para números; 
Registro e consulta de chamadas 
atendidas, não atendidas e 
originadas; Lembrete 

UND 01   

7 Espelho 4x2 2P branco UND 66   
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8 Keystone Cat. 5E UND 66   

9 Cabo Lan Cat. 5E azul Mt 2.000   

10 Nobreak 720Va / 110v UND 01   

11 
Instalação e Construção de Fiação 

para 66 pontos de voz. 
Serv. 01   

12 Configuração de Central Telefônica  Serv. 01   

1.2. A presente contratação adotará como regime de execução empreitada por 
Preço Unitário. 

1.3. O contrato terá vigência pelo período de 02 meses, podendo ser prorrogado, 
com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
2.1. Esta contratação tem por finalidade o atendimento a Câmara Municipal de 

Paragominas, para cumprimento e desenvolvimento das suas atividades 
administrativas e operacionais desempenhadas em seu cotidiano, através da 
utilização do acesso a grupos de ramais. 

2.2. A proposição é determinada pela necessidade de prover comunicação 
telefônica interna e externa da Câmara Municipal de Paragominas/PA. 

3. VISTORIA  
3.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 

PODERÁ realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, 
das 08 horas às 13 horas. 

3.1.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

3.2. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar 
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou 
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo 
a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E GARANTIA 

4.1. A execução do serviço: 

4.1.1. A instalação do Sistema de Telefonia Digital e Ramais deverão observar as 
exigências da(s) Operadora(s) de Telecomunicações, Normas e Práticas aplicáveis da 
ANATEL, recomendações do Fabricante e demais orientações aqui prescritas. 

4.1.2. Caberá à CONTRATADA a completa instalação de todos os sistemas de 
telefonia aqui descritos, incluindo fornecimento de materiais e serviços necessários a 
este fim.  

4.1.3. Caberá à CONTRATADA instalar toda a infra-estrutura necessária a instalação 
do PABX até o seu distribuidor de linhas – IP, bem como sua interligação com o 
sistema informatizado.  
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4.1.4. Outras adequações que não sejam do encargo da CONTRATATADA devem 
ser informadas a Fiscalização do contrato para as devidas providências.  

4.1.5. Se necessário, caberá à Contratada fornecer racks ou suportes apropriados à 
fixação e instalação do gabinete do PABX.  

4.1.6. As linhas de tronco usadas pelo PABX devem estar devidamente identificadas 
e protegidas por blocos protetores contra surtos.  

4.1.7. Deve-se sempre usar blocos terminais e protetores de um único fabricante 
(solução única).  

4.1.8. Deverá ser efetuada a conexão das linhas de tronco ao entroncamento da 
CENTRAL TELEFONICA e o jumpeamento dos ramais à rede interna do prédio, 
cabendo aos técnicos da CONTRATANTE efetuarem a identificação dos pares da rede 
interna a serem utilizados.  

4.1.9. Todas as linhas de tronco e de ramais devem estar devidamente identificadas 
no DG da central pela CONTRATADA e nas portas de saída das interfaces de linha e 
ramais quando utilizarem conectores do tipo RJ.  

4.1.10. A ativação do Sistema de telefonia deverá ocorrer em um fim de semana 
(sábados e domingo), de forma que no início do expediente da 2a. feira esteja em 
plenas condições de operação.  

4.1.11. Caberá à CONTRATADA efetuar a identificação de todos os aparelhos 
telefônicos instalados, anotando o seu número de ramal e, quando for o caso, 
identificando as teclas de programação com as suas respectivas facilidades. 

4.2. Do fornecimento dos materiais 

4.2.1. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com 
o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93, conforme: 

4.2.1.1. Provisoriamente: na apresentação dos produtos, acompanhados da 
devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial pelo 
Fiscal de Contratos.  

4.2.1.2. Definitivamente: após verificação da qualidade e quantidade do material 
e consequente aceitação no prazo de 05 (cinco) dias, e se confirmada a conformidade 
com as especificações técnicas a Nota Fiscal será atestada pelo Fiscal de Contratos.  

4.3. A empresa fornecedora deverá prestar garantia mínima pelo período de 12 
(doze) meses, sem qualquer ônus para a Contratante. O prazo de garantia terá início 
após o atesto da Nota Fiscal;  

4.3.1. O prazo para o reparo de defeitos ou substituição dos produtos não poderá ser 
superior a 5 (cinco) dias úteis a contar da abertura do chamado. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Executar a prestação dos serviços em conformidade com as condições 
estabelecidas neste termo de referência.  
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5.2. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer fornecimento ou serviço a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência; 

5.3. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato 
no período estabelecido no contrato; 

5.4. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.5. Promover a prestação de serviço dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às 
recomendações aceitas pela boa técnica; 

5.6. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 
CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

5.7. Responder integralmente pelos danos causados ao patrimônio da Câmara 
Municipal de Paragominas/PA em decorrência de ação ou omissão de seus 
empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em 
razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de servidor especialmente designado;  

6.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;  

6.3. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7. DAS PENALIDADES 
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Objeto e atraso de execução ou 

qualquer inadimplência contratual, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes penalidades: 

a) Advertência;  

b) Multas penitenciais;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Câmara Municipal de Paragominas/PA, segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida, por prazo não superior a 02 (dois) anos, à critério da Câmara Municipal de 

Paragominas/PA;  

d) A liberação da empresa ou profissional da penalidade supra será concedida sempre 

que esta ressarcir à Câmara Municipal de Paragominas/PA pelos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base na letra anterior.  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

a reabilitação perante á Câmara Municipal de Paragominas/PA pelos prejuízos 
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resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra 

anterior. 

7.2. As sanções previstas nas letras "a", "c" e "d" do subitem 7.1 poderão ser 
aplicadas juntamente com a da letra "b", facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
7.3. O Contratado será responsabilizado pelos prejuízos que comprovadamente 
acarretar à Câmara Municipal de Paragominas/PA em decorrência de dolo ou culpa, 
arcando com a indenização correspondente, da forma como se apurar em processo 
administrativo, assegurado em qualquer caso, direito de defesa.  

8. DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado pela Contratante através de TRANSFERÊNCIA 
BANCÁRIA à Contratada, mediante apresentação da Nota Fiscal, em parcela única, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
contendo o detalhamento dos serviços executados, devidamente atestada pelo Fiscal 
do Contrato, contendo número do Banco, Agência e Conta-Corrente. 

8.2. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de 
cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:  
a) Certidão de regularidade com o FGTS; 
b) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais. 

8.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação do serviço ou outra 
circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ou ainda não acompanhada das 
certidões previstas nas letras a, b, c, d, do subitem 8.2, a mesma ficará pendente e o 
pagamento sustado até que a Contratada aplique as medidas saneadoras 
necessárias. 

8.4. As multas serão aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes 

percentuais, sobre valor global adjudicado:  

a) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, após o quinto dia, até o trigésimo quinto 

dia de atraso, sobre valor global adjudicado, atualizado na forma da lei, quando a 

CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigação assumida.  

b) De 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre valor global adjudicado, atualizado na 

forma da lei, no caso de desatendimento de determinação da Fiscalização.  

8.5. Quando as multas atingirem o limite de 10% (dez por cento) do valor global 
adjudicado a Câmara Municipal poderá promover a rescisão parcial ou total do 
contrato. 

9. DO FISCAL DO CONTRATO 
9.1. O fiscal do contrato será um funcionário designado pela Contratante, para 
acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos mediante atesto 
na nota fiscal/fatura, sendo esta condição indispensável a que se processe o 
pagamento.   

 

Paragominas/PA, 06 de abril de 2020.  
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ANEXO II 

 

MODELO DE 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 

 

Ref.(identificação da licitação) ...................................(nome do licitante), inscrito no 

CNPJ n ............................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr 

(a).............................................portador(a) da carteira de Identidade 

nº............................... e do CPF nº..............................., declara, para fins do 

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

pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  

 

(local e data) 

(nome completo, nº da RG e assinatura do representante legal da empresa) 

 

Observação importante: Assinalar a ressalva acima se a empresa licitante 

empregar menor a partir de quatorze anos na condição de menor aprendiz.  
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ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO  

...................................................., com sede na ....................................., inscrita 

no(razão social da empresa) (endereço) CNPJ nº ............................, vem, por 

intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a) ........................, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ..........................e do CPF nº......................., em atenção 

ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre 

plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade 

Pregão Presencial nº _________________ e que concorda com todas as 

condições estabelecidas neste Edital. Declara, ademais, que não está impedida de 

participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de 

penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, ciente de 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

(local e data) 

(nome completo, nº da RG e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

A empresa _______________________,inscrita no CNPJ sob nº 

___________________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. 

__________, CPF ___(nº)___, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis 

e sob as penas da lei, ser ______(micro-empresa ou empresa de pequeno porte), 

nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 

previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

Local e Data 

(nome completo, nº da RG e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

A empresa _______(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)____, CNPJ nº ________, por 

seu representante legal infrafirmado, Sr(a) ____________________, portador de RG 

nº ____________ e CPF nº ______________, DECLARA, para os devidos fins e sob 

as penas da lei, como condição para habilitação no Pregão Presencial ___________, 

promovido pela Câmara Municipal de Paragominas/PA, que: 

1. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, até a presente data, inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no referido processo licitatório, com ciência da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

Local e Data 

(nome completo, nº da RG e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI - a 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE _________________ 
NOS TERMOS DO PREGÃO 
PRESENCIAL N° _________, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA 
E A EMPRESA ________________ 
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede e foro em Paragominas/PA, localizada na Praça Célio Miranda - 

Centro – Paragominas, com CNPJ nº 34.845.040/0001-56, neste ato representado 

pela Presidente, Sr. HESIO MOREIRA FILHO, portador da Carteira de Identidade n° 

4017728 PC/PA e do CPF n° 886.077.042-49, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado, 

_______________, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº ___________, 

com sede na ____________. CEP: _______, Cidade de __________, Estado do 

_________, neste ato representado pelo Sr. ___________, portador do CPF nº 

_______, denominado para este ato CONTRATADO, tem justo e acordado o presente 

Contrato Administrativo de ___________, pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos 

do processo ________ 00x/2020-CMP, Termo de Referência e Proposta de Preço, 

mediante as cláusulas e condições abaixo indicadas que se obrigam a cumprir e 

observar fielmente. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos e serviço de 

instalação de rede telefônica interna nas dependências da Câmara Municipal de 

Paragominas/PA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO 

DOS EQUIPAMENTOS 

2.1. A instalação e fornecimento do Sistema de Telefonia Digital e Ramais deverão 
observar as exigências da(s) Operadora(s) de Telecomunicações, Normas e Práticas 
aplicáveis da ANATEL, recomendações do Fabricante e demais orientações aqui 
prescritas. 

2.2. Caberá à CONTRATADA a completa instalação e fornecimento de todos os 
sistemas de telefonia aqui descritos, incluindo fornecimento de materiais e serviços 
necessários a este fim.  

2.3. Caberá à CONTRATADA instalar toda a infra-estrutura necessária a instalação do 
PABX até o seu distribuidor de linhas – IP, bem como sua interligação com o sistema 
informatizado.  
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2.4. Outras adequações que não sejam do encargo da CONTRATATADA devem ser 
informadas a Fiscalização do contrato para as devidas providências.  

2.5. Se necessário, caberá à Contratada fornecer racks ou suportes apropriados à 
fixação e instalação do gabinete do PABX.  

2.6. As linhas de tronco usadas pelo PABX devem estar devidamente identificadas e 
protegidas por blocos protetores contra surtos.  

2.7. Deve-se sempre usar blocos terminais e protetores de um único fabricante 
(solução única).  

2.8. Deverá ser efetuada a conexão das linhas de tronco ao entroncamento da 
CENTRAL TELEFONICA e o jumpeamento dos ramais à rede interna do prédio, 
cabendo aos técnicos da CONTRATANTE efetuarem a identificação dos pares da rede 
interna a serem utilizados.  

2.9. Todas as linhas de tronco e de ramais devem estar devidamente identificadas no 
DG da central pela CONTRATADA e nas portas de saída das interfaces de linha e 
ramais quando utilizarem conectores do tipo RJ.  

2.10. A ativação do Sistema de telefonia deverá ocorrer em um fim de semana 
(sábados e domingo), de forma que no início do expediente da 2a. feira esteja em 
plenas condições de operação.  

2.11. Caberá à CONTRATADA efetuar a identificação de todos os aparelhos telefônicos 
instalados, anotando o seu número de ramal e, quando for o caso, identificando as teclas 
de programação com as suas respectivas facilidades. 

2.12. A empresa deverá iniciar a prestação dos serviços de forma imediata após o 
recebimento da Ordem de Serviço e terá o prazo de 02 (dois) meses para conclusão dos 
serviços. 

2.1. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso 
II do artigo 73 da Lei 8.666/93, conforme: 

2.2.1. Provisoriamente: na apresentação dos serviços executados, acompanhados da 
devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial pelo Fiscal de 
Contratos.  

2.2.2. Definitivamente: após verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação 
no prazo de 05 (cinco) dias, e se confirmada a conformidade com as especificações 
técnicas a Nota Fiscal será atestada pelo Fiscal de Contratos.  

2.3. A empresa prestadora do serviço deverá prestar garantia e suporte técnico mínimo 
pelo período de 12 (doze) meses, sem qualquer ônus para a Contratante. O prazo de 
garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal;  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor ______. 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
4.1. Após empenho parcial ou global, pela execução de todos os serviços mencionados 
o pagamento se dará em parcelas única, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 
vencido, após a apresentação da fatura, que deverá ocorrer a partir do 1º dia útil do mês 
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subsequente a prestação dos serviços, acompanhada de relatório discriminando os 
serviços executados no mês.  
4.2. O valor poderá ser reajustado anualmente de acordo com o INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor), o qual é índice oficial do Governo Federal ou outro que 
porventura vier a substituí-lo. 
4.3. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil após o atesto da FISCALIZAÇÃO;  
4.4 O pagamento será via ordem bancária, creditado em conta corrente no nome da 
CONTRATADA, deduzida as retenções previstas em lei;  
4.5. A fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e 
reapresentação; 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) meses, a contar da data de sua 
assinatura, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
As receitas para fazer face ao presente certame estão disponíveis na seguinte 
Classificação Orçamentaria: _____________________________________________. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Executar a prestação dos serviços em conformidade com as condições estabelecidas 

neste termo de referência.  

7.2. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer fornecimento ou serviço a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência; 

7.3. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato no 

período estabelecido no contrato; 

7.4. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.5. Promover a prestação de serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 

aceitas pela boa técnica; 

7.6. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

7.7. Responder integralmente pelos danos causados ao patrimônio da Câmara 

Municipal de Paragominas/PA em decorrência de ação ou omissão de seus 

empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em 

razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado;  

8.2.Efetuar o pagamento no prazo previsto;  
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8.3. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 

9.1.A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste edital e das demais cominações legais, conforme dispõe o art. 

7º da lei nº 10.520/2002;  

9.2.Conforme dispõe os incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do contrato a CMP poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: I – advertência; II – multa indenizatória 

pecuniária, no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto, no 

percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor da fatura mensal, que será aplicada 

independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial. O atraso 

superior a 30 (trinta) dias consecutivos poderá ensejar, a exclusivo critério da CMP, a 

rescisão do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações; III – suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 

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

anterior;  

9.3.Facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, as sanções 

previstas no item 9.2 poderão ser aplicadas cumulativamente.  

9.4.Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 

atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente à Fazenda Estadual, na condição “à 

vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  

Este contrato poderá ser rescindido amigavelmente, respeitada a conveniência da 

administração do CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou na 

ocorrência de qualquer das situações elencadas no art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO AMPARO LEGAL  

O presente contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, bem como pelas condições 

constantes do Ato Convocatório da licitação mencionada no seu preâmbulo e demais 

leis aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

Fica eleito o Foro da Comarca de Paragominas, Estado do Pará, para dirimir qualquer 

controvérsia decorrente deste contrato. 

Paragominas/PA, ___ de ______ de 2020. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA 
HESIO MOREIRA FILHO 

CONTRATANTE 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
SOCIO ADMINISTRADOR 

CONTRATADO 
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ANEXO VI - b 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
_________________ NOS TERMOS 
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
_________, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARAGOMINAS/PA E A 
EMPRESA ________________ 
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede e foro em Paragominas/PA, localizada na Praça Célio Miranda - 

Centro – Paragominas, com CNPJ nº 34.845.040/0001-56, neste ato representado 

pela Presidente, Sr. HESIO MOREIRA FILHO, portador da Carteira de Identidade n° 

4017728 PC/PA e do CPF n° 886.077.042-49, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado, 

_______________, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº ___________, 

com sede na ____________. CEP: _______, Cidade de __________, Estado do 

_________, neste ato representado pelo Sr. ___________, portador do CPF nº 

_______, denominado para este ato CONTRATADO, tem justo e acordado o presente 

Contrato Administrativo de ___________, pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos 

do processo ________ 00x/2020-CMP, Termo de Referência e Proposta de Preço, 

mediante as cláusulas e condições abaixo indicadas que se obrigam a cumprir e 

observar fielmente. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos e serviço de 

instalação de rede telefônica interna nas dependências da Câmara Municipal de 

Paragominas/PA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E 

GARANTIA 

2.1. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o 
Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93, a empresa terá o prazo de 10 (dez) para entrega 
do material após o recebimento da Ordem de Compra, conforme: 

2.2.1. Provisoriamente: na apresentação dos produtos, acompanhados da devida Nota 
Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial pelo Fiscal de 
Contratos.  

2.2.2. Definitivamente: após verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação no prazo de 05 (cinco) dias, e se confirmada a conformidade 
com as especificações técnicas a Nota Fiscal será atestada pelo Fiscal de Contratos.  
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2.3. A empresa fornecedora deverá prestar garantia mínima pelo período de 12 (doze) 
meses, sem qualquer ônus para a Contratante. O prazo de garantia terá início após o 
atesto da Nota Fiscal;  

2.3.1. O prazo para o reparo de defeitos ou substituição dos produtos não poderá ser 
superior a 5 (cinco) dias úteis a contar da abertura do chamado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

Pela prestação dos serviços de ___________ a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor ___________. 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
4.1. Após empenho parcial ou global, pelo fornecimento de todos os itens 

mencionados o pagamento se dará em parcelas única, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente ao vencido, após a apresentação da fatura, que deverá ocorrer a partir 

do 1º dia útil do mês subsequente ao fornecimento.  

4.2. O valor poderá ser reajustado anualmente de acordo com o INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor), o qual é índice oficial do Governo Federal ou 

outro que porventura vier a substituí-lo. 

4.3. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil após o atesto da FISCALIZAÇÃO;  

4.4 O pagamento será via ordem bancária, creditado em conta corrente no nome da 

CONTRATADA, deduzida as retenções previstas em lei;  

4.5. A fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e 

reapresentação; 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) meses, a contar da data de sua 

assinatura, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As receitas para fazer face ao presente certame estão disponíveis na seguinte 

Classificação Orçamentaria: _____________________________________________. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar objeto desse contrato em conformidade com as condições estabelecidas 
neste termo de referência.  

7.2. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer fornecimento a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência; 

7.3. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato no 
período estabelecido no contrato; 

7.4. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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7.5. Promover o fornecimento dos itens dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 
aceitas pela boa técnica; 

7.6. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

7.7. Responder integralmente pelos danos causados ao patrimônio da Câmara 

Municipal de Paragominas/PA em decorrência de ação ou omissão de seus 

empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em 

razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado;  

8.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;  

8.3. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 

9.1.A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste edital e das demais cominações legais, conforme dispõe o art. 

7º da lei nº 10.520/2002;  

9.2.Conforme dispõe os incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do contrato a CMP poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: I – advertência; II – multa indenizatória 

pecuniária, no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto, no 

percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor da fatura mensal, que será aplicada 

independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial. O atraso 

superior a 30 (trinta) dias consecutivos poderá ensejar, a exclusivo critério da CMP, a 

rescisão do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações; III – suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
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anos; IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 

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

anterior;  

9.3.Facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, as sanções 

previstas no item 9.2 poderão ser aplicadas cumulativamente.  

9.4.Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 

atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente à Fazenda Estadual, na condição “à 

vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  

Este contrato poderá ser rescindido amigavelmente, respeitada a conveniência da 

administração do CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou na 

ocorrência de qualquer das situações elencadas no art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO AMPARO LEGAL  

O presente contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, bem como pelas condições 

constantes do Ato Convocatório da licitação mencionada no seu preâmbulo e demais 

leis aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

Fica eleito o Foro da Comarca de Paragominas, Estado do Pará, para dirimir qualquer 

controvérsia decorrente deste contrato. 

Paragominas/PA, ___ de ______ de 2020. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA 
HESIO MOREIRA FILHO 

CONTRATANTE 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
SOCIO ADMINISTRADOR 

CONTRATADO 
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