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“MODELO” PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL  N° 9/2019-005/CPL/CMP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/19 
 
 
 
RAZÃO SOCIAL OU NOME DA PESSOA FÍSICA: 
NOME FANTASIA(SE FOR O CASO):  
CNPJ OU CPF: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
E-MAIL: 
TELEFONE:  
CONTATO: 
 
 
 
Recebemos por intermédio de acesso à página www.tcm.pa.gov.br ou retirada presencial, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório e dos anexos da licitação acima identificada. Além disso, solicitamos a planilha padrão 
gerada pelo sistema para criação da proposta de preço. 
 
 
Local, ______________________de ___________de ___________2019 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Senhor Licitante, visando a comunicação futura com esta Diretoria de Licitação, solicitamos que 
seja preenchido o protocolo de entrega do edital e remeter à Diretoria de Licitação por meio do e-mail: 
cplcamaraportel@gmail.com, até um dia antes da data de abertura do certame licitatório.  
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AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL  N° 9/2019-005/CPL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, para a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a 
Locação de Transporte Fluvial (Barco e Lancha), sem condutor e sem combustível, com manutenção preventiva e 
corretiva inclusas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Portel, pelo período de 12 meses de 
acordo com o Termo de Referência – Anexo I. 
 
 
 
 
DATA E HORA DE ABERTURA: 28 de Junho de 2019, às 11:00h.  
 
 
 
LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Na sala da CPL/CMP, situada na Av. Floriano Peixoto, nº 415, Centro, Portel – 
Pará – Cep: 68.480.000. 
 
 
 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sala de Licitações da Câmara Municipal de Portel. Será cobrada uma taxa de R$ 60, 00 
(sessenta reais) conforme dispõe o Artigo 32 Inciso 5º da Lei 8666/93. Informamos que o presente edital e seus 
anexos estão disponíveis gratuitamente, em meio digital, no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
Pará – TCM/PA. 
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EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2019-005/CPL/CMP 

Processo Administrativo: 005/19 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. A Câmara Municipal de Portel, por intermédio do (a) Pregoeiro (a) Oficial, designado (a) pela Portaria nº 
056/2019 – GAB/CMP torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus anexos, de 
conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações; Lei 8.666/1993 e suas 
alterações; Lei Complementar 123/2006 e todas as suas alterações; 
1.2. As Propostas escritas de preços deverão ser entregues no dia 28 de junho de 2019, na Sala da Comissão de 
Licitação, sito à Av. Floriano Peixoto, nº 415, Centro, Portel – Pará – CEP: 68.480-000; 
1.3. Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital e seus 
Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, no dia e na hora mencionados no subitem anterior, na 
etapa do Credenciamento; 
1.4. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais seguintes: Lei nº 10.520, 
de 17 de Julho de 2002, Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 com alterações inseridas pela Lei 
complementar 147, de 07 de agosto de 2014, e no Decreto nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000, com modificações 
introduzidas pelos Decretos 3.693, de 20 de Dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de Abril de 2001, e subsidiariamente, 
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e demais legislações complementares, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, com Cota destinado exclusivamente à participação de pessoa física, 
microempreendedor individual,  microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de licitação cujo valor seja 
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e também pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 
 
2. OBJETO 
 
2.1.  O presente Edital foi elaborado com base na solicitação de despesa emitida pela Câmara Municipal de Portel e, 
tem como finalidade, promover licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, para a 
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a Locação de Transporte Fluvial (Barco e Lancha), sem condutor e 
sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva inclusas, para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Portel, pelo período de 12 meses de acordo com o Termo de Referência – Anexo I. 
2.2. Havendo discordância entre as especificações deste objeto no Mural do TCM/PA e neste Edital, prevalecerão às 
constantes neste último. 
2.3. O critério de julgamento e adjudicação será o MENOR PREÇO, por locação mensal, observado os demais critérios 
de aceitabilidade definidos neste Edital. 
2.4. Todos os serviços devem obedecer às especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência, Anexo I, 
deste Edital.  
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar do presente Pregão, pessoas físicas ou jurídicas que atenderem a todas as exigências deste 
Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação. 
3.2.  Em caso de participação de licitante Pessoa Física, fica esclarecida para os demais fins de direito, que 
nos campos (itens e cláusulas) deste instrumento convocatório, subentende-se que devam ser preenchidos 
ou informados, os dados da PESSOA FÍSICA, no lugar de EMPRESA, CNPJ e RAZÃO SOCIAL e PESSOA JURÍDICA. 
3.3. Os licitantes participantes deste certame deverão estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição e na Lei n. º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer 
tempo. 
3.4. NÃO SERÁ ADMITIDA nesta licitação a participação de pessoas físicas ou jurídicas: 
3.4.1. que estejam com falência declarada, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, sob concurso de credores, 
em dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.4.2. estrangeiras que não funcionem no país; 
3.4.3. declarada inidônea por órgão ou entidade da Câmara Municipal de Portel direta ou indireta, federal, estadual, 
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municipal ou Distrito Federal; 
3.4.4. que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com 
a Câmara Municipal de Portel, direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
3.4.5. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiária entre si, qualquer que seja 
sua forma de constituição; 
3.4.6. que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% (dez por cento) do capital 
social, responsáveis e técnicos que sejam administradores ou servidores do Município, na data da publicação do 
Edital, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 
3.5. Fica vedada a participação de pessoa física ou jurídica, através de mais de um representante, ou que sejam 
coligadas, controladas ou subsidiárias entre si, bem como de responsáveis técnicos em mais de uma pessoa física ou 
jurídica. 
3.6. Caso constatado, ainda que a posteriori, a existência de algum impedimento de participação relacionado acima, a 
licitante ficará impedida de continuar no certame, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas 
neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93. 
3.7. A licitante jurídica está obrigada a declarar, sua condição, ou não, de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno 
Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI. 
3.8. No caso de COOPERATIVAS deverão ser constituídas, conforme Lei nº 5.764/71, desde que comprovem todos os 
requisitos de HABILITAÇÃO descritos no Edital, salvo aqueles que a própria lei os dispensar. Estando dispensadas, 
na forma da Lei, devendo mencionar o respectivo número da referida lei, se assim não o fizerem serão julgadas 
INABILITADAS; 
3.8.1. As COOPERATIVAS deverão apresentar também os seguintes documentos como requisitos de habilitação: 
3.8.2. Ata de Fundação, Estatuto Social da Cooperativa, com a Ata da Assembleia que o provou, observados neste 
todos os requisitos do art. 15 da Lei Federal nº 5.764/71; 
3.8.3. Ata com a relação de todos os cooperados, bem como nº do RG, CPF, ENDEREÇO. A Ata deverá estar registrada 
na JUCEPA para ter validade; 
3.8.4. Regimento Interno se houver; 
3.8.5. Ata que comprove a nomeação da atual diretoria; 
3.8.6. Declaração de que o objeto será executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação 
de substituição entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Câmara Municipal de Portel e os cooperados; 
3.8.7. Declaração de que o serviço prestado pela cooperativa será obrigatoriamente executado; 
3.9. A FALTA de alguma documentação acima disposto e dos documentos exigidos na Fase de Habilitação, acarretará 
na desclassificação da COOPERATIVA. 
3.10. Também só poderá participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não 
sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos. 
 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação e deverá ter poderes para 
formular propostas ou lances de preços, bem como praticar todos os atos necessários para a realização do certame. 
4.2. O representante legal da licitante deverá apresentar, além da Carta de Credenciamento, conforme Anexo V, 
obrigatoriamente, um dos seguintes documentos para o Credenciamento: 
a) Instrumento Público de Procuração; 
b) Instrumento Particular de Procuração, assinado pelo representante legal da licitante, com firma reconhecida em 
cartório; e 
c) Documento de Constituição da Sociedade, quando se tratar de representante legal, que comprove essa qualidade.  
4.3. No ato da entrega dos envelopes o representante legal deverá identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 
outro documento oficial (com foto) equivalente. 
4.4. A licitante que deixar de apresentar os documentos de credenciamento, não poderá participar da fase 
competitiva do processo licitatório, sendo aproveitada apenas sua proposta comercial. 
4.5. Os documentos de credenciamento deverão ser entregues separadamente dos envelopes “Proposta” e 
“Habilitação”. 
4.6. Os documentos mencionados poderão ser apresentados em cópias simples acompanhados dos originais para 
autenticação pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, ou ainda cópias autenticadas em cartório competente. Não serão 
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aceitas cópias ilegíveis. 
4.7. Em se tratando de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – 
MEI, as licitantes deverão, por ocasião do credenciamento, apresentar declaração informando que detêm tal 
condição, segundo previsão do art. 11 do Decreto Federal nº 6.204/07, para que possam gozar dos benefícios 
outorgados pela Lei Complementar nº123/06, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo III. 
4.8. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 caracterizará o 
crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 
sanções previstas nos itens deste edital. 
4.9. As Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s ou Microempreendedor Individual – MEI deverão 
apresentar ao Pregoeiro, antes de exercer o direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/06 e no 
item 4.7 deste edital, os documentos: 
4.9.1. I – Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela LC nº 123/06: 
a) comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional; 
b) declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos dos 
§§ 4ºe 9º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo III. 
4.9.2. II – Empresas NÃO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela LC nº 123/06: 
a) cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta 
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
b) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
c) cópia do Contrato Social e suas alterações; 
d) declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos dos §§ 4º e 9º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 podendo ser utilizado o modelo constante no 
Anexo III. 
 
 
5. DO ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
5.1. Qualquer pessoa poderá solicitar ESCLARECIMENTOS referentes ao ato convocatório ao Pregoeiro em até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do endereço Av. Floriano Peixoto, 
nº 415, Centro, Portel – Pará – Cep: 68.480.000, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o questionamento no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas. 
5.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
IMPUGNAR o ato convocatório deste PREGÃO, através do endereço Av. Floriano Peixoto, nº 415, Centro, Portel – Pará 
– Cep: 68.480.000 ou pelo e-mail: cplcamaraportel@gmail.com , cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação 
no prazo de até 24 (vinte e quatro horas). 
5.3. Caso seja acolhida a impugnação contra este Edital, este será republicado na forma da lei e designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.  

 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. A PROPOSTA e os DOCUMENTOS relativos à habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora 
determinados, em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e atender aos 
seguintes requisitos: 
 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº9/2019-005 
RAZÃO SOCIAL OU NOME EM CASO DE PF: 
CNPJ OU CPF EM CASO DE P.F.: 
DATA DE ABERTURA: 
HORÁRIO: 
 

  
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº9/2019-005 
RAZÃO SOCIAL OU NOME EM CASO DE PF: 
CNPJ OU CPF EM CASO DE P.F.: 
DATA DE ABERTURA: 
HORÁRIO: 
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6.2. Após o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento, adendo, acréscimo, substituição ou alteração será 
aceito pelo Pregoeiro e sua Equipe de apoio. 
6.3. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 
 
 
7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1. As Propostas escritas de Preços deverão ser entregues no dia 28 de Junho de 2019, ás 11:00h. , devidamente 

lacrados, na Sala de Comissão de Licitação. 
7.2. A reunião para recebimento dos envelopes e cadastramento das Propostas de Preços será pública, dirigida por 

um(a) Pregoeiro(a), em conformidade com este Edital e seus Anexos, na Câmara Municipal de Portel, no dia 28 
de Junho de 2019, ás 11:00h. 

7.3. Declarada aberta à sessão pelo (a) Pregoeiro (a), o (a) representante da Pessoa Jurídica ou Pessoa Física 
entregará os envelopes, não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes. 

7.4. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços, após na segunda fase, o Envelope 02 - Documentos 
de Habilitação. 

7.5. Os documentos de habilitação poderão ser analisados assim que cada participante obtiver êxito no primeiro 
item. 

 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, preferencialmente no 
Modelo de Formulário Padrão de Proposta (Anexo), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas devidamente 
datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante ou proprietário da 
empresa. 
8.2. A Proposta de Preço e a Planilha Orçamentária deverão ser apresentadas também em meio eletrônico (Pen 
drive) conforme arquivo disponibilizado pela Comissão Permanente de Licitação e deverá ser apresentado DENTRO 
DO ENVELOPE DE PROPOSTA. 
8.2. Na Proposta de Preços deverão constar: 
8.2.1. Razão social da licitante,  Nº do CNPJ/MF ou CPF em caso de licitante pessoa física , endereço completo, 
telefone, fax para contato, endereço eletrônico (e-mail) e n° do pregão em que está concorrendo. 
8.2.2. Prazo de eficácia da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
adjudicação da proposta; 
8.2.3. Uma única cotação, com preço unitário, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, sem previsão 
inflacionária. 
8.2.4. Indicação de banco, agência e conta, obrigatoriamente em nome da pessoa jurídica, ou, física em caso de o 
licitante ser pessoa física. 
8.2.5. A qualificação dos representantes legais responsável em receber as ordens de fornecimento do respectivo 
objeto constando o nome, estado civil, número da cédula de identidade e do CPF, Fone(fax) empresa, telefone celular 
se houver e e-mail o qual será enviado os pedidos. 
8.2.6. O prazo de entrega. 
8.3. O prazo de contratação será conforme o previsto no Contrato Administrativo, celebrado pela Câmara Municipal 
de Portel, através do Departamento de Compras e Contratos, de acordo com a legislação vigente, com prazo de 
vigência a ser definido pela Câmara Municipal de Portel. 
8.4. A empresa ou pessoa física contratada deverá entregar o objeto contratado dentro da sede do município após 
emissão de ordem de fornecimento/serviço pelo Departamento de Compras e Contratos ou qualquer outro órgão 
responsável. 
8.5. A contratada deverá providenciar os recursos necessários à execução de seus trabalhos. 
8.6. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, 
lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
8.7. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que 
não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, 



 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA DE VEREADORES DE PORTEL  
CNPJ N° 04.317.293/0001-96 

 
 
 / 

 

Pregão Presencial nº 9/2019-005 
End: Av. Floriano Peixoto, nº 415, Centro, Portel – Pará – Cep: 68.480.000 
e-mail: cplcamaraportel@gmail.com 
    7  

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais; 
8.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de 
seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
8.9.  Não é obrigatório ao licitante apresentar cotação para todos os itens. 
8.10. O (a) Pregoeiro (a) considerará como forma, erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Câmara 
Municipal de Portel e não implique nulidade do procedimento. 
 
9. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
9.1. A forma de recebimento do objeto será conforme a ordem de fornecimento/serviço, dentro de todas as 
normalidade e exigências da Câmara Municipal de Portel. 
9.2. Os produtos homologados poderão ser vistoriados e analisados a qualidade através de um laudo técnico emitido 
pelo órgão responsável se assim determinar conveniente à Câmara Municipal, sendo que a não aprovação resulta no 
cancelamento do registro com multas cabíveis, de acordo com a legislação pertinente a presente situação. 
9.3. A entrega deverá ser feita de acordo com o local indicado na ordem de fornecimento/serviço.  
9.4. Ato contínuo, a nota fiscal deverá OBRIGATORIAMENTE vir acompanhada da Ordem de Fornecimento/Serviço 
emitida pelo Departamento de Compras e Contratos e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na 
habilitação, sob a pena de não recebimento da mercadoria. 
 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 
10.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo (a) Pregoeiro (a), equipe de apoio e licitantes 
credenciados. 
10.3. Lido os preços, o (a) Pregoeiro (a) relacionará todas as propostas em ordem crescente. 
10.4. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor, observadas os direitos de privilégio 
constante na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. 
10.5. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o (a) Pregoeiro (a) 
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam seus preços ofertados na proposta escrita. 
10.6. Definido o menor preço, o mesmo deverá ser mantido pelos fornecedores vencedores até o próximo pregão, 
que estará habilitado a efetuar. 
10.7. Poderá ser averiguada a qualidade dos produtos fornecidos através de inspeções realizadas de rotina, sob pena 
de cancelamento de fornecimento caso o resultado não seja vantajoso a esta Câmara Municipal. 
10.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. 
10.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
constantes neste Edital. 
10.11. Sendo aceitáveis as propostas de menor preço, serão abertos os envelopes contendo a documentação de 
habilitação dos licitantes que a tiverem formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 
10.12. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 
valor estimado para a contratação, desta feita, o preço acima do cotado no mercado não será aceito e o item será 
respectivamente fracassado. 
10.13. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o (a) Pregoeiro (a) examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
10.14. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final dar-se-á pela 
ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. 
10.15. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame. 
10.16. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) 
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examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
10.17. Nas situações previstas no subitem 10.12., o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor, sendo que o pregoeiro não irá adjudicar de forma alguma o item que 
esteja acima com o preço praticado no mercado, conforme prévia cotação pelo setor competente. 
10.18. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a 
mesma, ao final, ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a), pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes; a estes, sendo-
lhes facultado esse direito. 
10.19. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata ou se retirar antes do término, este fato será registrado 
pelo (a) Sr. (a) Pregoeiro (a), presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo. 
 
11. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
11.1. As empresas interessadas deverão apresentar as seguintes documentações dentro do Envelope nº 02 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
11.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
a)Registro comercial, no caso de empresa individual. 
b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
c)Os documentos descritos na alínea “b” do inciso I em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 
d)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e, 
e)Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
f)Cédula de identidade do proprietário e dos respectivos sócios se houver. 
g)Alvará de Funcionamento da sede do licitante. 
 
§1º - Para a Pessoa Física “somente será exigido a alínea “f” do item 11.1.1. 
 
11.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data prevista para abertura da 
licitação;  
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto ás contribuições Sociais, representada pela 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido 
pela Caixa Econômica Federal; 
e) 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, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor; 
f) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas – CNIT, decorrentes de autuações, podendo ser retirada através do 
link: consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR, para comprovar não terem sido autuadas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego e outro órgão responsável; 
g) Ficha de Inscrição Cadastral (FIC) de contribuintes estaduais. 
 
§1º - Para PESSOA FÍSICA “somente serão exigidos” as alíneas “e” e “f” do item 11.1.2. 

 
11.1.3. Relativos à Qualificação Técnica: 
a) Carta de Adimplência com a Câmara Municipal de Portel, fornecida pela Tesouraria da Câmara Municipal e 
Comprovação de que é idôneo para celebrar contrato com a Câmara Municipal de Portel, através de certidão negativa 
fornecida pelo (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Portel. 
b) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer os produtos, em 
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conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos. 
c) Declaração, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e, de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
d)Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
comprovando que já prestou ou presta serviços dessa natureza com assinatura reconhecida em cartório. 
e) Carteira de Inscrição e Registro (CIR) emitida pelo Departamento de Ensino Profissional Marítimo da Capitania 
dos Portos; 
f) Título de inscrição ou Provisão de Registro da embarcação emitido pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental 
ou Ocidental, constando a capacidade da embarcação para transportar passageiros; 
 
§1º - Será exigido tanto para Pessoa Física quanto para Pessoa Jurídica os documentos relativos à qualificação 
técnica. 
 
11.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) 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 da 
apresentação da proposta. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado do Certidão de 
Regularidade Profissional (CRP) que foi instituída pela Resolução CFC nº 1.402/2012, emitida pela internet na sua 
devida validade à época do registro do balanço. 
a.1) A real situação financeira do proponente poderá ser verificada com base nos Índices de Liquidez Geral, Liquidez 
Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrados por memória de cálculo, através da apresentação dos cálculos 
abaixo, por profissional competente: 
 
- Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:  

 
AC + RLP 

ILG = ----------------- ≥ 1,0 
PC + ELP 

 
- Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:  
 

AC 
ILC =-------------- ≥ 1,0 

PC 
 
-Índice de Endividamento Geral (IE) não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido pela fórmula: 
 

PC + ELP 
IEG=-------------- ≤ 0,50 

AT 
 
Onde: 
AC–Ativo Circulante  
RLP–Realizável a Longo Prazo  
PC–Passivo Circulante  
ELP–Exigível a Longo Prazo  
AT– Ativo Total 
 
OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de cálculos assinada 
pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela Comissão.  
 
b) Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não 
será exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último 
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exercício social de acordo com o Art. 3º, do Decreto Federal n° 8.538/2015. 
c) Certidão Negativa de Falência e/ou Recuperação Judicial expedida pelo Fórum da sede da pessoa jurídica licitante, 
com data de emissão não superior a 90(noventa) dias, contados da data do certame. 
 
11.2. Os licitantes deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal ou de seu 
procurador legal, sob as penalidades cabíveis, de que: 
a) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Federal, Estadual, 
Municipal e do Distrito Federal; 
b) Declaração que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, 
administração ou tomada de decisão; 
c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 
8.666/93 (conforme modelo anexo); 
d) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos, em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 
anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (Conforme modelo anexo). 
e) Declaração que não possui ou possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas 
portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 
0012/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de 
pessoal. 
 
 
Parágrafo único: A falta de quaisquer documentos ou declarações relacionadas no item 11 resultarão da 
desclassificação do participante no certame. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da 
LC 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, 
como ressalva, na supracitada declaração. As alíneas “a” e “b” do item 11.1.4. não serão exigidas para as Pessoas 
Físicas. 
 
12. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) e EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 
12.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, bem como de suas alterações, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
12.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Câmara Municipal de Portel, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado. 
12.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.2., implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
12.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
12.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
12.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
12.5.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 12.5.1, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.4, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
12.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontre no intervalo estabelecido no subitem 12.4, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
12.5.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
12.5.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
13. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
13.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. 
13.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnações do presente edital deverão ser 
protocoladas na Comissão Permanente de Licitação no prazo não inferior a 02 (dois) dias anteriores à data fixada 
para recebimento das propostas. 
13.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, devendo-
se cumprir o devido prazo legal. 
13.4. Até 02(dois) dias úteis, antes das datas fixadas para recebimento das propostas, os licitantes poderão solicitar 
esclarecimentos, providencias ou impugnar o presente edital. 
13.5. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas). 
13.6. Acolhida a Petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
14. DOS RECURSOS 
 
14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
14.3. O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) terá efeito suspensivo apenas para o item sob recurso. 
14.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
14.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 
14.6. Os autos dos procedimentos permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na sede da Câmara 
Municipal de Portel. 
 
15. DO CONTRATO E DA NOTA DE EMPENHO 
 
15.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, 
conforme Anexo V. 
15.2. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora, durante a validade de sua 
proposta de preços para a retirada e assinatura do instrumento contratual ou instrumento equivalente 
juntamente com a Nota de Empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste edital e do previsto no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
15.3. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a licitante vencedora deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL”, nos termos da resolução n° 11.536/2014 – TCM. 
15.4. É facultado à Câmara Municipal, quando o convocado não apresentar situação regular no ato da contratação 
ou se recusar a assinar/retirar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas, chamar os licitantes 
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, 
ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 
da Lei Federal n° 8.666/93. 
15.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente com 
a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
15.6. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições 
estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital. 
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15.7. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses respeitando o calendário escolar, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado há sessenta meses em conformidade com o Art. 57, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
15.8. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Câmara Municipal. 
15.9. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial do 
licitante vencedora. 
15.10. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não receber a Nota de Empenho, no prazo e nas condições 
estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, 
aceitação da proposta e comprovação dos requisitos. 
 
  
16. DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 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 
impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Portel pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e das demais cominações legais. 
 
16.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções: 
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis; 
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da 
contratação em atraso; 
III) multa compensatória/indenizatória de 05% (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão, 
calculada sobre o valor remanescente do contrato; 
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação 
prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, 
contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência; 
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Maracanã, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Câmara Municipal de Portel enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.  
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, 
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de interesse no recebimento 
da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas 
neste Instrumento. 
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em 
quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos 
pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis; 
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo supracitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa 
de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as 
mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para a aquisição dos materiais 
ora contratados; 
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem 
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos 
termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) e suas alterações; 
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser 
realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a 
Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no 
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prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão 
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis. 
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da 
infração; 
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da 
contratação; 
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso 
fortuito. 
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente. 
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede 
a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações. 
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada 
à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade 
Superior, nos termos da lei. 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da Câmara Municipal de 
Portel, estão assegurados na seguinte funcional: 
 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serv. De Pessoa Física 
                                               3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Pessoa Jurídica 
Subelemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Locação de bens Imóveis e Intangíveis. 
                                                      3.3.90.39.00 – Locação de bens Imóveis e Intangíveis. 
Fonte de Recursos: 2.178 – Manutenção das Atividades Adm e Legislativas da Câmara. 
 
 
18. DA FISCALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
18.1. Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 
18.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Câmara Municipal ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
18.3. O representante da Câmara Municipal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
19. DA RECISÃO CONTRATUAL 
 
19.1. A rescisão dos serviços, objeto licitado, se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
19.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 
19.3. No procedimento que visa à rescisão do fornecimento, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 
19.4. O contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Câmara Municipal a qualquer tempo 
mediante comunicação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações da CONTRATANTE além das previstas no Termo de Referência – Anexo I: 
20.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus Anexos; 
20.2. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos 
constantes no Termo de Referência – Anexo I; 
20.3. Efetuar o (s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada, após o efetivo adimplemento 
e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
20.4. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos serviços objeto deste termo bem como emitir 
os termos de recebimento respectivos ou rejeitá-los, conforme o caso; 
20.5. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos serviços 
prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA além das previstas no Termo de Referência – Anexo I: 
21.1. Prestar os serviços de acordo com os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I, atendidos 
os requisitos e observadas às normas constantes deste instrumento; 
21.2. Colocar à disposição da Câmara Municipal de Portel, os meios necessários às adequações dos serviços às 
especificações em conformidade com o descrito no Termo de Referência – Anexo I;  
21.3. Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da contratação; 
21.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 
inclusive aquelas com deslocamentos; 
21.5. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo CONTRATANTE, sem 
prévia autorização; 
21.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, durante a vigência do contrato; 
21.7. Assumir inteira responsabilidade por acidentes de trabalho de seus empregados quando em serviço ou em 
trânsito, devendo tomar todas as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados. 
21.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 
21.10. Responsabilizar-se inteiramente pela manutenção preventiva e corretiva do bem locado, bem como pelo 
fiel cumprimento dos itens previstos no Edital e anexos da licitação. 
 
 
22. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS, DOS PRAZOS E DOS LOCAIS 
 
22.1. O CONTRATADO deverá entregar os bens locados, objeto desta licitação, em estrita conformidade com 
disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Termo de 
Referência – Anexo I. 
22.2. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização, a serem aplicadas durante 12 (doze) meses, 
assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as 
quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante. 
22.3. A entrega dos veículos deverá ser disponibilizada imediatamente, a partir da assinatura do Contrato 
Administrativo, mediante a apresentação da Nota de Empenho emitida pela câmara municipal, de acordo com as 
necessidades desta. 
22.4. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a entrega realizada em desacordo com a ordem de serviço e 
com as normas deste Edital; 
22.5. A CONTRATANTE indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 
22.6. No recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas 



 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA DE VEREADORES DE PORTEL  
CNPJ N° 04.317.293/0001-96 

 
 
 / 

 

Pregão Presencial nº 9/2019-005 
End: Av. Floriano Peixoto, nº 415, Centro, Portel – Pará – Cep: 68.480.000 
e-mail: cplcamaraportel@gmail.com 
    15  

especificações do objeto, descritas neste Termo de Referência - Anexo I, e será observado no que couber, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
23. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
23.1. Após 30 (trinta) dias corridos após o início da locação dos veículos, a CONTRATADA deverá enviar a Nota 
Fiscal, correspondente a locação mensal, que deverá ser recebida e atestada pelo servidor responsável legalmente 
constituído para este fim; 
23.2. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura 
perante a esta Câmara Municipal, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital. 
23.3. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital, comprovada a 
manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas, serão 
encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento. 
23.4. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente 
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
efetivado o crédito. 
23.5. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 
23.2. anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
23.6. Para a efetivação do pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, o 
comprovante da sua regularidade fiscal e trabalhista exigidas na habilitação deste edital. 
23.7. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para 
fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual. 
 
24. DA ANULAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA RECISÃO 
 
24.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de razões de 
Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado. 
24.2. A anulação do procedimento licitatório induz o Contrato. 
24.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento da Ata e das condições deste Edital. 
24.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
22.5. Constituem motivos para a rescisão do instrumento contratual as estabelecidas no art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
24.6. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será antecedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão culposa, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
25. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
25.1. É facultada à Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública, nos termos do § 3º, do Artigo 43, da Lei Federal n° 
8.666/93. 
25.2. Fica assegurado a Câmara Municipal, mediante justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo, e no 
interesse da Administração, revogar a presente licitação no todo ou em parte. 
25.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
25.4. Após a finalização da fase de lances não caberá desistência da proposta. 
25.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem expressa 
anuência da Câmara Municipal. 
25.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
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vencimento, salvo disposição em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis de expediente da Câmara 
Municipal. 
25.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa 
ao presente Pregão. 
25.8. A reunião de abertura da presente licitação poderá ser adiada ou transferida para outra data, mediante prévio 
aviso. 
25.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o (a) Pregoeiro (a) 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.  
25.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 
interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
25.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se 
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da 
proposta. 
25.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará afastamento da licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
25.13. Exigências formais não essenciais, são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no 
procedimento, em termos processuais, bem como, não importem em vantagem a um ou mais licitantes em 
detrimento das demais. 
25.14. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições da licitação, acréscimos ou supressões 
devidamente justificadas, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65, Lei nº 8.666/93. 
25.15. A Câmara Municipal poderá, até a assinatura da ata ou recebimento da Nota de Empenho, inabilitar licitante, 
por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a 
habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico financeira e a regularidade fiscal da licitante. Neste caso, o 
(a) pregoeiro (a) convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para 
negociar diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de 
Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o (s) 
documento (s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação. 
25.16. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
25.17. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou contrariar qualquer 
de seus dispositivos e Anexos, o (a) Pregoeiro (a) considerará a proponente inabilitada, em qualquer fase do 
processo. 
25.18. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 
60 (sessenta) dias, ressalvado o item 11.1, “c”, IV do presente edital. 
25.19. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, 
a qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, conforme artigo 63, 
da Lei, 8.666/1993. 
25.20. Os termos dispostos neste edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos demais anexos 
completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. Dessa forma, todos os 
anexos integram o edital, como se nele transcrito fosse valendo suas condições e estipulações como normas para o 
procedimento e para a execução do objeto contratual. 
25.21. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo até a data da realização da sessão pública 
de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
25.22. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 
Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Licitações, com endereço Câmara 
Municipal de Portel. 
25.23. O Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, através de servidor designado por Portaria, é o responsável 
pela fiscalização do Contrato resultante dessa licitação. 
25.24. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal. 
25.25. Após o encerramento das fases procedimentais, os envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes, 
na posse do (a) pregoeiro (a), pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que após esse prazo serão fragmentados. 
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25.25. A publicidade de atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação, será efetuada mediante publicação 
Diário oficial da União, Estado e dos Municípios e no site da Câmara Municipal de Portel, no Mural do TCM/PA 
quando for o caso. 
25.26. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Edital do objeto vinculado a este Pregão 
Presencial, as empresas licitantes devem se subordinar ao foro da Justiça Comum, do Foro da Comarca de Portel, com 
exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 
25.27. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93. 
 
25.28. São partes integrantes deste Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência - Memorial Descritivo; 

b) ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

c) ANEXO III – Modelos de Declarações; 

d) ANEXO IV – Minuta de Carta de Credenciamento; 

e) ANEXO V – Minuta Contratual; 
 
 

Portel (PA), 17 de Junho de 2019 
 
 
 

Marianne Souza da Silva 
Pregoeira/CMP 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – Objeto  
1.1. O presente Termo foi elaborado com base na solicitação de despesa emitida pela Câmara Municipal de Portel e, 
tem como finalidade, promover licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, para a 
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a Locação de Transporte Fluvial (Barco e Lancha), sem condutor e 
sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva inclusas, para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Portel, pelo período de 12 meses de acordo com este Termo de Referência – Anexo I. 
1.2. Havendo discordância entre as especificações deste objeto no Mural do TCM/PA e neste Edital, prevalecerão às 
constantes neste último. 
1.3. O critério de julgamento e adjudicação será o MENOR PREÇO, por locação mensal, observado os demais critérios 
de aceitabilidade definidos neste Termo. 
1.4. Todos os serviços devem obedecer às especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência, Anexo I.  
 
2 - Justificativa 
2.1 - A Câmara Municipal de Portel, busca promover a melhor prestação de serviços à população e ao município de 
Portel. Neste sentido, faz-se necessário, disponibilizar o transporte fluvial, justificando-se a necessidade do 
deslocamento à serviço da Câmara, fazendo o transporte dos servidores para atender as demandas externas e 
sessões itinerantes. 
2.2. - Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL do tipo 
MENOR PREÇO MENSAL, POR ITEM, para atender o disposto pela Lei nº. 10.520/02, regulamentado pelo 
Decreto Federal nº. 3.555/00 e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93.  
 
3 – Da Especificação, Descrição e Quantidades dos Veículos 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO UNIDADE QTDE 
VR UNIT. 
MENSAL 

(R$) 

VR. TOT. 
ANUAL 12 

MESES (R$) 

1 

BARCO DE MADEIRA, FABRICAÇÃO 2017 a 2019, 
COM MOTOR A PARTIR DE 61KW DE POTÊNCIA, 
14M DE COMPRIMENTO, 4, M DE BOCA, 1,20 DE 

PONTAL, ATIVIDADE DE PASSAGEIRO.  

 UNID 1   

2 
LANCHA VOADEIRA A MOTOR, MEDINDO 7,20 M 

DE COMPRIMENTO, 1,70 M DE LARGURA E 70 
CM DE PONTAL. 

 UNID 1   

 
3.1. Os preços devem contemplar todos os custos, impostos, obrigações, encargos e remuneração (lucro) da 
empresa vencedora, sendo vedada a cobrança adicional de valores referentes a taxas de administração ou 
quaisquer outras despesas;  
3.2. A CONTRATADA não poderá formular qualquer reclamação por eventual erro de cálculo ocorrido na formação 
do preço proposto; 
3.3. A Câmara Municipal não se responsabilizará por nenhuma despesa ou obrigação assumida pela CONTRATADA 
que não decorrente de orçamento prévio, e no limite deste, devidamente aprovado por autoridade competente. 
 
4 – Da Qualificação Técnica 
4.1. Carta de Adimplência com a Câmara Municipal de Portel, fornecida pela Tesouraria da Câmara Municipal e 
Comprovação de que é idôneo para celebrar contrato com a Câmara Municipal de Portel, através de certidão negativa 
fornecida pelo (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Portel. 
4.2. Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer os produtos, em 
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos. 
4.3. Declaração, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e, de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
4.4. Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
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comprovando que já prestou ou presta serviços dessa natureza com assinatura reconhecida em cartório. 
4.5. Título de inscrição ou Provisão de Registro da embarcação emitido pela Capitania dos Portos da Amazônia 
Oriental ou Ocidental, constando a capacidade da embarcação para transportar passageiros; 
 
§1º - Será exigido tanto para Pessoa Física quanto para Pessoa Jurídica os documentos relativos à qualificação 
técnica. 
 
5 – Das Declarações  
5.1. Declaração de que a embarcação possui motor de 04 (quatro) cilindros ou superior;  
5.2. Declaração do representante legal da licitante de não contratação de trabalho ilegal de menor, obedecendo ao 
estabelecido no art. 27 inciso V da Lei 8.666/93; c/c Artigo. 7°, XXXIII da CFRB 88; 
5.3. Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação; 
5.4. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados;  
5.5. Declaração de cumpre os requisitos de habilitação;  
5.6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta;  
5.7. Declaração de que os veículos que realizarem o transporte fluvial deverão possuir cobertura que proteja os 
usuários do sol e da chuva. 
 
6 – Da Fiscalização e da Execução Contratual 
6.1. Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 
6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Câmara Municipal ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
6.3. O representante da Câmara Municipal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
7 – Em caso de Cooperativas  
7.1. No caso da Participação de cooperativas estas deverão ser constituídas, conforme Lei n.° 5.764/71, desde que 
comprovem todos os requisitos de HABILITAÇÃO descritos no Edital, salvo aqueles que a própria lei os dispensar. 
Estando dispensadas, na forma da Lei, devendo mencionar o respectivo número da referida lei, se assim não o 
fizerem serão julgadas inabilitadas; 
7.2. As cooperativas deverão apresentar também os seguintes documentos como requisitos de habilitação: 
7.2.1. ATA de fundação, Estatuto Social da Cooperativa, com a ata da assembleia que o provou, observados neste 
todos os requisitos do art. 15 da Lei Federal n.º 5764/71; 
7.2.2. Ata atualizada registrada na JUCEPA/PA com a relação (nomes) de todos os cooperados, com n.° do RG, CPF, 
ENDERÇO, FUNÇÃO COMPATÍVEL AO SERVIÇO PRESTADO. A ATA que não apresente a relação dos cooperados e 
que não estiver registrada na JUCEPA não terá validade; 
7.2.3. REGIMENTO INTERNO SE HOUVER;  
7.2.4. Ata que comprove a nomeação da atual diretoria;  
7.2.5. Declaração de que o objeto será executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar 
relação de substituição entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a câmara municipal e os cooperados, 
sendo que a substituição só deverá ser realizada com a ciência e autorização da administração pública;  
7.2.6. Declaração de que o serviço prestado pela cooperativa será obrigatoriamente executado;  
7.3. A falta de alguma documentação acarretará na desclassificação da cooperativa. 
 
8 – Da Fundamentação Legal  
8.1. O Objeto deste Termo de Referência tem amparo legal nas disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002, 
Decreto Federal nº. 3.555/2000, da Lei nº. 8.666/1993 e Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA DE VEREADORES DE PORTEL  
CNPJ N° 04.317.293/0001-96 

 
 
 / 

 

Pregão Presencial nº 9/2019-005 
End: Av. Floriano Peixoto, nº 415, Centro, Portel – Pará – Cep: 68.480.000 
e-mail: cplcamaraportel@gmail.com 
    20  

 
9 – Da Rescisão Contratual 
9.1. A rescisão dos serviços, objeto licitado, se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 
9.3. No procedimento que visa à rescisão do fornecimento, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 
9.4. O contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Câmara Municipal a qualquer tempo mediante 
comunicação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
10 – Das Obrigações da Contratante 
10.1.  Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus Anexos; 
10.2. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos 
constantes no Termo de Referência – Anexo I; 
10.3. Efetuar o (s) pagamento (s) da (s) Nota (s) fiscal (ais) / Fatura (s) da contratada, após o efetivo adimplemento e 
emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
10.4. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos serviços objeto deste termo bem como emitir os 
termos de recebimento respectivos ou rejeitá-los, conforme o caso; 
10.5. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos serviços 
prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
11 – Das Obrigações da Contratada 
11.1. Prestar os serviços de acordo com os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I, atendidos 
os requisitos e observadas às normas constantes deste instrumento; 
11.2. Colocar à disposição da Câmara Municipal de Portel, os meios necessários às adequações dos serviços às 
especificações em conformidade com o descrito no Termo de Referência – Anexo I;  
11.3. Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da contratação; 
11.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 
inclusive aquelas com deslocamentos; 
11.5. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo CONTRATANTE, sem 
prévia autorização; 
11.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, durante a vigência do contrato; 
11.7. Assumir inteira responsabilidade por acidentes de trabalho de seus empregados quando em serviço ou em 
trânsito, devendo tomar todas as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados. 
11.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
11.9. Responsabilizar-se inteiramente pela manutenção preventiva e corretiva do bem locado, bem como pelo fiel 
cumprimento dos itens previstos no Edital e anexos da licitação. 
 
12 - Das Condições de Entrega dos Materiais, dos Prazos e dos Locais 
12.1. O CONTRATADO deverá entregar os bens locados, objeto desta licitação, em estrita conformidade com 
disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Termo de 
Referência – Anexo I. 
12.2. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização, a serem aplicadas durante 12 (doze) meses, 
assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as 
quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante. 
12.3. A entrega dos veículos deverá ser disponibilizada imediatamente, a partir da assinatura do Contrato 
Administrativo, mediante a apresentação da Nota de Empenho emitida pela câmara municipal, de acordo com as 
necessidades desta. 
12.4. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a entrega realizada em desacordo com a ordem de serviço e 
com as normas deste Edital; 
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12.5. A CONTRATANTE indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 
12.6. No recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas 
especificações do objeto, descritas neste Termo de Referência - Anexo I, e será observado no que couber, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
13 – Das Condições de Pagamento 
13.1. Após 30 (trinta) dias corridos após o início da locação dos veículos, a CONTRATADA deverá enviar a Nota 
Fiscal, correspondente a locação mensal, que deverá ser recebida e atestada pelo servidor responsável legalmente 
constituído para este fim; 
13.2. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante 
a esta Câmara Municipal, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital. 
13.3. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital, comprovada a 
manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas, serão 
encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento. 
13.4. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente 
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
efetivado o crédito. 
13.5. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 23.2. 
anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
13.6. Para a efetivação do pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, o 
comprovante da sua regularidade fiscal e trabalhista exigidas na habilitação deste edital. 
13.7. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para 
fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual. 
 
 

Portel (PA), 15 de maio de 2019. 
 
 
 

 
ENÔS ABREU PERDIGÃO 

Presidente  
Câmara Municipal de Portel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA DE VEREADORES DE PORTEL  
CNPJ N° 04.317.293/0001-96 

 
 
 / 

 

Pregão Presencial nº 9/2019-005 
End: Av. Floriano Peixoto, nº 415, Centro, Portel – Pará – Cep: 68.480.000 
e-mail: cplcamaraportel@gmail.com 
    22  

 
 

ANEXO II 
MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

(Caso o(a) licitante seja Pessoa Jurídica, apresentar em papel timbrado, contendo CNPJ, endereço, telefone e 
demais dados necessários à formulação do contrato) 
 
À Câmara Municipal de Portel  
  
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de preços de fornecimento dos seguintes itens, nos termos do 
Edital e Anexos, conforme abaixo relacionado: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO UNIDADE QTDE 
VR UNIT. 
MENSAL 

(R$) 

VR. TOT. 
ANUAL 12 

MESES (R$) 

1 

BARCO DE MADEIRA, FABRICAÇÃO 2017 a 2019, 
COM MOTOR A PARTIR DE 61KW DE POTÊNCIA, 
14M DE COMPRIMENTO, 4, M DE BOCA, 1,20 DE 

PONTAL, ATIVIDADE DE PASSAGEIRO.  

 UNID 1   

2 
LANCHA VOADEIRA A MOTOR, MEDINDO 7,20 M 

DE COMPRIMENTO, 1,70 M DE LARGURA E 70 
CM DE PONTAL. 

 UNID 1   

 
Valor Total: R$ 
Valor Total por extenso: 
 
 
IMPORTANTE: No preço ofertado já deverão estar inclusos os valores correspondentes ao frete, taxas, 
impostos e demais despesas, tudo de responsabilidade da CONTRATADA.  
 
Prazo de Validade da Proposta de Preços: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua 
apresentação; 
Prazo de Execução do serviço: em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da data do Recebimento da Ordem 
de Serviço ou Nota de Empenho emitida pela Câmara Municipal. 
 
Declaração de que o Barco e a Lancha que realizarem o transporte fluvial deverão ser possuir cobertura 
que proteja os usuários de sol e chuva.  
  
Declaramos, ainda sob as penas da lei: 

 Nos comprometemos a fornecer os bens objeto deste edital, nas condições e exigências estabelecidas no 
termo de referência (Anexo I do edital). 

 Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, 
condições, exigências constantes do Termo de Referência Anexo I do edital, bem como, nos seus demais 
anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante. 

 Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, termo de referência 
e instrumento de contrato. 

 Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de 
todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado. 

 Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, impostos, 
tributos, contribuições sociais, para fiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao 
procedimento licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº_______/201X, inclusive despesas necessárias ao 
cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título 
posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação. 
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Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no 
documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 
Nome / Razão Social: ___________________________ 
CPF / CNPJ/MF: ______________________________ 
Endereço: ______________________________ 
CEP: ______________ 
Tel./Fax: ___________ 
Endereço Eletrônico (e-mail): _______________ 
Cidade: ____________ 
UF: __________ 
Banco: ____________ 
Agência: ___________ 
C/C: ______________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa: 
Nome:________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________ 
CEP: _________________ Cidade: _____________________ UF: _______ 
CPF/MF: _________________ Cargo/Função:_________________ 
RG nº: ___________________ Expedido por: ____________ 
Naturalidade: _____________ Nacionalidade: _________________ 
OBS: A empresa poderá utilizar o Anexo II como modelo para a proposta de preços, devendo apresentar a 
especificação de cada ITEM detalhadamente. 
 
Local e data 
 
____________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal da empresa) 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

 DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇOES EDITALICIAS, FIDELIDADE E VERACIDADE DOS 
DOCUMENTOS APRESENTADOS. 

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO. 
 DECLARAÇÃO AUTORIZANDO A CMP PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES. 
 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE. 
 DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO. 
 DECARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE. 
 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – 

EPP OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as condições do Edital de Pregão Presencial nº 
XXX/201X, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados. 
 

 
Local e Data. 

____________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

(nome da empresa) _______________________________________, CNPJ nº ______________, ____ (endereço completo)____, declara 
sob as penas da lei ,que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 
licitatório da Pregão Presencial nº 9/2019-005, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
Local e Data, 

_____________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

(nome da empresa) ________________________, CNPJ nº ______________, ____ (endereço completo)____ , autoriza, por este 
instrumento a Câmara Municipal de Portel a realizar todas as investigações complementares que julgar 
necessárias a habilitação no processo licitatório do Pregão Presencial nº 9/2019-005 
 

Local e Data. 
 

_____________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2019-005  
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que 
cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidas no Edital, referentes ao Pregão Presencial nº 
9/2019-005 
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Local e Data. 
____________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

D E C L A R A Ç Ã O 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2019-005 
_____________________________, inscrito no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF nº 
___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei Federal nº 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. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 

Local e Data. 
__________________________________ 

(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE 

Ref.: Pregão Presencial nº 9/2019-005 
A empresa (ou pessoa física se for o caso) __________________________________, CNPJ nº __________________, por meio de seu 
representante legal, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 9/2019-005, declara, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 9/2019-005 foi elaborada de maneira 
independente pela empresa (razão social)e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial nº 9/2019-005, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 9/2019-005, não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 
9/2019-005, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 9/2019-005, quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 9/2019-005, não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão Presencial nº 9/2019-005 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 9/2019-005 não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Câmara 
Municipal de Portel antes da abertura oficial das propostas; e. 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 
 

Local e data 
_____________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2019-005 
Declaramos que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 
 

Local e Data. 
 

____________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP ou 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI 

 
(NOME DA EMPRESA) ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________ , por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto no item 3.7 aos termos 
do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/201X, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/2006; 
 
(  ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 
Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de preferência para 
contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, não se enquadrando nas vedações constantes dos parágrafos 4º e 9º, art. 3º, do referido 
Diploma Legal. 
 

Local e Data. 
 

__________________________________ 
(representante legal) 

OBS: Assinalar com um “X” da empresa a condição. 
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ANEXO IV 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Câmara Municipal de Portel 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-005 
ASSUNTO: CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DA LICITANTE 
 
Prezados Senhores, 
 
A (licitante, nome da empresa) ................................................................., por seu responsável legal infra-assinado, 
CREDENCIA para em seu nome, o Sr. ........................................................, Carteira de Identidade nº ........................., CPF nº 
........................., que é a pessoa devidamente AUTORIZADA nos termos do art. 653, do novo Código Civil Brasileiro 
para representá-la junto a esse ÓRGÃO, consoante a exigência do Edital da licitação epigrafada, com plenos 
poderes irretratáveis e irrevogáveis para aceitar, impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para 
tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a este Pregão Presencial ficando-lhes vedado o 
substabelecimento. 
 
 
Atenciosamente, 
 
........................., .......... de ......................de 201X 
 
 
 
(Nome, CPF, RG, Cargo, Função e assinatura do Responsável Legal da Licitante) 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 
 

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL 
(CONTRATANTE) E A EMPRESA (CONTRATADA) 
PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU 
JURÍDICA PARA LOCAÇÃO MENSAL CONTINUADA DE 
TRANSPORTE FLUVIAL” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL, com sede à (...), nº (...), Bairro (...), CEP: (...), inscrito no Ministério da 
Fazenda sob o CNPJ/MF nº (...), nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, Exmº. Srº. (...), (qualificação, nacionalidade e estado civil), 
portadora do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), residente e domiciliada nesta cidade, 
e de outro lado a empresa (RAZÃO SOCIAL), empresa com sede estabelecida à (...), nº (...), Bairro (...), CEP: (...), 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu sócio 
administrados/ procurador (nome), (qualificação, nacionalidade e estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito 
no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), residente e domiciliado nesta cidade, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO nº (...)/201X, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, resultante do 
Pregão Presencial nº (...)/201X, consoante o Processo nº (...)/201X-(órgão), mediante as cláusulas e condições 
que reciprocamente se outorgam e se obrigam. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇAO APLICAVEL  
1.1. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, nº 10.520/02, bem como seus 

respectivos regulamentos e alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis ao assunto. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  
2.1. O presente Contrato vinculará às regras dispostas no Edital de Licitação nº (...)/201X (Pregão Presencial) e no 
Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA  
3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL - CMP, 
conforme parecer jurídico nº (...)/201X, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO  
4.1. Constitui o presente instrumento que tem como objeto a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a 
Locação de Transporte Fluvial (Barco e Lancha), sem condutor e sem combustível, com manutenção preventiva e 
corretiva inclusas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Portel, pelo período de 12 meses de 
acordo com este Termo de Referência – Anexo I, no âmbito do Município de PORTEL, consoante com o quadro que 
segue: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO UNIDADE QTDE 
VR UNIT. 
MENSAL 

(R$) 

VR. TOT. 
ANUAL 12 

MESES (R$) 

1 

BARCO DE MADEIRA, FABRICAÇÃO 2017 a 2019, 
COM MOTOR A PARTIR DE 61KW DE POTÊNCIA, 
14M DE COMPRIMENTO, 4, M DE BOCA, 1,20 DE 

PONTAL, ATIVIDADE DE PASSAGEIRO.  

 UNID 1   

2 

LANCHA  
LANCHA VOADEIRA A MOTOR, MEDINDO 7,20 M 

DE COMPRIMENTO, 1,70 M DE LARGURA E 70 
CM DE PONTAL. 

 UNID 1   
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Parágrafo Único: São partes integrantes deste contrato, como se nele transcritos estivessem, o Edital do Pregão 
Presencial nº XX/201X e seus Anexos, bem como a Proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS, DOS PRAZOS E DOS LOCAIS 
5.1. O CONTRATADO deverá entregar os bens locados, objeto desta licitação, em estrita conformidade com 

disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Termo de 
Referência – Anexo I. 

5.2. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização, a serem aplicadas durante 12 (doze) meses, 
assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender 
as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante. 

5.3. A entrega dos veículos deverá ser disponibilizada imediatamente, a partir da assinatura do Contrato 
Administrativo, mediante a apresentação da Nota de Empenho emitida pela câmara municipal, de acordo com as 
necessidades desta. 

5.4. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a entrega realizada em desacordo com a ordem de serviço e 
com as normas deste Edital; 

5.5. A CONTRATANTE indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 

5.6. No recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificações 
do objeto, descritas neste Termo de Referência - Anexo I, e será observado no que couber, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO  
6.1. O valor do contrato é de R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo irreajustável durante a vigência 
do contrato, salvo caso fortuito e/ou força maior, devidamente comprovado em processo administrativo tombado 
para este fim. 
Parágrafo Único: No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO  
7.1. O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 
7.2. O pagamento será efetuado até 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços, mediante apresentação de recibo, nota fiscal e relatório de regularidade de atendimento aos usuários, 
emitido pelo Fiscal de Contratos indicado pela CMP. 
7.3. Serão feitos os descontos de recolhimento obrigatório de acordo com a natureza do objeto contratado. 
7.4. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da 
despesa pela CONTRATANTE. 
7.5. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à agência 
bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo do objeto licitado e 
mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo 
servidor/Comissão de Recebimento. 
7.6. Será procedida consulta da regularidade das Certidões Negativas de Regularidade Fiscal e Trabalhistas 
exigidos no Edital antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação das condições 
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique 
constatado o vencimento das certidões, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da solicitação 
feita pela Câmara Municipal, a sua regularização. 
7.7. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% (seis por cento) ao ano, 
capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
7.8. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor devido 
deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de vencimento da Nota 
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Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 
I = (TX / 100) / 365 EM = I x N x VP 
 
Onde: 
 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
 
7.9. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da CONTRATADA, o 
prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
8.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da CMP estão assegurados 
na seguinte funcional: 
 
Funcional programática:  
Elemento de Despesa:  
Subelemento de Despesa: 
Fonte de Recurso:  
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. A fiscalização do Contrato será feita com base no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 com o ato de 
nomeação do fiscal de contrato. 
9.2. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal da CONTRATADA. 
9.3. Caberá aos servidores designados no caput da presente cláusula rejeitar total ou parcialmente o serviço 
ou produto que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa 
qualidade, bem como determinar prazo para que o serviço seja refeito ou a substituição do produto 
eventualmente fora de especificação. 
9.4. O atendimento em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta da 
CONTRATADA serão rejeitados totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a repará-lo no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
São obrigações da CONTRATANTE além das previstas no Termo de Referência – Anexo I: 
10.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus Anexos; 
10.2. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos 
constantes no Termo de Referência – Anexo I; 
10.3. Efetuar o (s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada, após o efetivo adimplemento 
e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
10.4. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos serviços objeto deste termo bem como emitir 
os termos de recebimento respectivos ou rejeitá-los, conforme o caso; 
10.5. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos serviços 
prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA além das previstas no Termo de Referência – Anexo I: 



 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA DE VEREADORES DE PORTEL  
CNPJ N° 04.317.293/0001-96 

 
 
 / 

 

Pregão Presencial nº 9/2019-005 
End: Av. Floriano Peixoto, nº 415, Centro, Portel – Pará – Cep: 68.480.000 
e-mail: cplcamaraportel@gmail.com 
    31  

11.1. Prestar os serviços de acordo com os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I, atendidos 
os requisitos e observadas às normas constantes deste instrumento; 
11.2. Colocar à disposição da Câmara Municipal de Portel, os meios necessários às adequações dos serviços às 
especificações em conformidade com o descrito no Termo de Referência – Anexo I;  
11.3. Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da contratação; 
11.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 
inclusive aquelas com deslocamentos; 
11.5. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo CONTRATANTE, sem 
prévia autorização; 
11.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, durante a vigência do contrato; 
11.7. Assumir inteira responsabilidade por acidentes de trabalho de seus empregados quando em serviço ou em 
trânsito, devendo tomar todas as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados. 
11.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 
11.10. Responsabilizar-se inteiramente pela manutenção preventiva e corretiva do bem locado, bem como pelo 
fiel cumprimento dos itens previstos no Edital e anexos da licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA  
 
12.1. Caberá à comissão de servidores expressamente designados na CLÁUSULA NONA, a atestação das Notas 
Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO.  
 
13.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para 
habilitação no procedimento licitatório efetuado, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, 
deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem como garantir o 
cumprimento das obrigações assumidas; 
Parágrafo Único: A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da 
pessoa jurídica, através do envio de cópia do respectivo contrato atualizado e registrado no órgão competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA fica obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
da contratação. 
 
Parágrafo Segundo: As supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções na prestação dos 
serviços do objeto deste contrato, desde que, após consulta à CONTRATADA, as mesmas sejam consideradas 
viáveis; 
 
Parágrafo Único: Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado neste contrato ou no prazo 
da execução do serviço, serão acordados ajustes apropriados que deverão ser formalizados, através do Termo 
Aditivo, obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela CONTRATANTE, consoante o Art. 64, da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em 
observância ao direito à prévia defesa: 
 
15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos 
medicamentos, a CONTRATADA poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a 
CONTRATADA também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 
15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATADA ou 
cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer à juntada de documentos e serem 
arroladas até 03 (três) testemunhas. 
15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE que deverá examinar a 
legalidade da conduta da CONTRATADA. 
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATADA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas no caput. 
15.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante 
será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais 
cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO  
 
16.1. Constituem motivos para a rescisão à inexecução total ou parcial do Contrato, além das hipóteses legalmente 
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras disposições legais aplicáveis. 
Parágrafo Primeiro: A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, assegurado a CONTRATANTE, no caso de rescisão 
culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
Parágrafo Segundo: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
Parágrafo Terceiro: Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/1993, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido 
comprovados mediante processo administrativo. 
Parágrafo Quarto: A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste instrumento, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções 
previstas neste Instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS  
 
17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e 
pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com Inciso XII 
do Artigo 55 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA SUB-CONTRATAÇÃO  
 
18.1. É vedada a subcontratação para o fornecimento objeto desta licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTAMENTO  
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19.1. O contrato vigorará por 12 (dozes) meses, contados da publicação do respectivo extrato no DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 
(sessenta) meses, nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93. 
19.2. A concessão do reajustamento somente será apreciada com a apresentação de requerimento devidamente 
circunstanciado pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo Único: O reajuste Contratual, será pelo índice oficial, após 12 (doze) meses de execução do Contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 
20.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, na data da 
publicação do seu extrato, conforme art. 6º, inciso VII da resolução 11.535/2014-TCM/PA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO  
 
21.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 
DO PARÁ - IOEPA, em observância aos prazos legais. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA-SEGUNDA – DO FORO  
 
22.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de PORTEL, para dirimir quaisquer dúvidas 
que surgirem na execução do presente Instrumento. 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente Contrato em 
03 (três) vias, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
PORTEL, Pa, ......... de .......................... de 2019. 
 
 
 
 

 
CONTRATANTE       EMPRESA / CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1-   
Nome: 
CPF: 
 
 
 
2-   
Nome: 
CPF: 
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TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 001 DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 9/2019-005  

 

 

A Câmara Municipal de Portel, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, torna público, para 

conhecimento de todos os interessados, o presente: 

 
Fica pelo presente excluídos os itens abaixo descritos: 
 

 

11. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:  

[...] 

11.1.3. Relativos à Qualificação Técnica: 
 
d) Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
comprovando que já prestou ou presta serviços dessa natureza com assinatura reconhecida em cartório. 
e) Carteira de Inscrição e Registro (CIR) emitida pelo Departamento de Ensino Profissional Marítimo da Capitania 
dos Portos; 
f) Título de inscrição ou Provisão de Registro da embarcação emitido pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental 
ou Ocidental, constando a capacidade da embarcação para transportar passageiros; 
 
 
 

 
 

Marianne Souza da Silva 
Pregoeira 

26 de junho de 2019 
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