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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

(MENOR PREÇO GLOBAL) 

 

           O Município de Palestina do Pará, Estado do Pará torna público, para conhecimento dos interessados, 

que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, objetivando a 

Montagem e execução de queima de fogos, que serão utilizados no Reveillon 2019 na cidade de Palestina do 

Pará, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência no anexo I do 

presente edital, no qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520 de 

17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 

123/2006, e demais normas complementares e disposições deste instrumento, o recebimento e abertura dos 

documentos referentes ao Credenciamento, os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de 

habilitação, das empresas interessadas ocorrerão no dia 18 de Dezembro de 2019 as 08h30min, na Sede deste 

Órgão, situado na Rua Magalhães Barata s/nº - CEP: 68.535-000 - Centro - Fone: (94) 3351-1328 na Cidade 

de Palestina do Pará, onde se realizará a sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio. 

 

I – DO OBJETO.   

 

1.1 - O presente pregão tem por objeto a montagem e execução de queima de fogos, que serão utilizados no 

Reveillon 2019 na cidade de Palestina do Pará, em conformidade com as quantidades e especificações 

constantes no Termo de Referência no anexo I do presente edital. 

 

1.2 - A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com a 

proposta apresentada pelo licitante vencedor, devendo substituí-los de imediato, sem qualquer ônus adicional 

ao CONTRATANTE. 

 

1.3 - A Administração Municipal não se obriga a adquirir o total dos serviços, objeto deste edital, podendo 

ainda, rejeitá-los no todo ou em parte, desde que haja conveniência para tanto. 

 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial, as empresas interessadas que tenha ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e 

requisitos mínimos de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.2. – Não serão consideradas propostas apresentadas VIA INTERNET OU FAC-SÍMILE. 

2.3 – Poderão participar deste Pregão Presencial, as microempresas e empresas de pequeno porte, enquadradas 

na forma do Art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.   

 

2.4 – Para efeito do item 2.3, deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte participarão deste 

Pregão Presencial sendo observados os Arts. 42, 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/06. 

 

2.4.1 – Conforme previsto no art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, as Licitantes deverão apresentar a 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo IV, deste 

Edital. A não apresentação da mesma implicará no impedimento de participar da presente licitação. 

 

2.4.2 – As microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrarem no disposto na Lei 

Complementar nº. 123/06 ficam obrigadas a apresentar o documento supracitado, todavia, terão direito ao 

prazo previsto no § 1º do art. 43 da lei supracitada para regularização de alguma restrição quanto à 

regularidade fiscal. 

 

2.4.3 – De acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, os Licitantes que desejarem usufruir dos 

direitos previstos nos artigos 42 ao 44 da mesma Lei Complementar, deverão apresentar a declaração 

conforme o anexo VII, deste Edital.  A não apresentação da referida declaração não implicará no impedimento 

de participação no certame licitatório da empresa licitante, todavia, tais empresas perderão os direitos 
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previstos nos artigos supracitados, as licitantes interessadas deverão apresentá-la, durante a Sessão Pública, 

logo após o credenciamento, estando a mesma devidamente assinada pelo representante legal da licitante.  

 

2.5 - Não será admitida a participação de empresas: 

 

a) Que não atenderem às condições deste Edital; 

b) Apresentadas na qualidade de subcontratada; 

c) Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento 

de contratar com a Administração Pública; ou que estejam cumprindo sanção de suspensão do direito 

de licitar e contratar com o Município de Palestina do Pará- PA; 

d) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público, ainda que 

tal fato se dê após o início do certame; 

e) Que estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

f) Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

da Administração Pública Municipal; 

g) Que façam parte de Consórcio de Empresas nesta licitação; 

h) Pessoas físicas. 

 

 

III – DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 - No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a Licitante deverá apresentar um 

representante para credenciamento, sendo recomendável sua presença com até 10 (dez) minutos de 

antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura, da seguinte forma: 

 

a) Se por seu titular, diretor, sócio, munido de copia do Estatuto Social ou Contrato Social acompanhado das 

copias dos documentos pessoais do proprietário ou dos sócios (devidamente autenticado) e instrumento que 

lhe confira poderes expressos para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 

devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente; 

b) Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento público ou particular de procuração, com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da representada, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 

equivalente, acompanhado, munido de copia do Estatuto Social ou Contrato Social acompanhado das copias 

dos documentos pessoais do proprietário ou dos sócios (devidamente autenticado). 

c) Apresentar também no ato do credenciamento a Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 

(CNPJ) (cópia simples) acompanhado das copias dos documentos pessoais do proprietário, dos sócios ou 

procurador (quando for o caso (devidamente autenticado); 

d) Se o proponente for representado por Procurador, deverá juntar procuração com poderes para decidir a 

respeito dos atos constituintes da presente licitação no ato do credenciamento. 

 

3.2 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a 

responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 

Carteira de Identidade ou documento equivalente e apresentar, ainda, as seguintes declarações: Termo de 

Credenciamento; Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte se for o caso; e Declaração de 

aceitação das condições do edital, conforme modelo em anexos II, VII e VIII. 

 

3.3 - Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos dos itens 3.1 e 3.2 terão poderes para se 

manifestarem verbalmente na sessão, e apresentarem sua proposta de preços, manifestarem após a declaração 

do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da Comissão de Licitação, 

assinar a Ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame em nome da Proponente. A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-

se-á que tenha renunciado ao direito de recorrer dos atos da Comissão de Licitação.  
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3.4 – Após o credenciamento, será declarada, pelo Pregoeiro, a abertura da sessão e não mais serão admitidos 

novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

 

3.5 – A ausência do credenciamento não será motivo para desclassificação ou inabilitação, neste caso, a 

licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para 

efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço global. 

 

3.6 – O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro desde que devidamente 

credenciado. 

 

3.7 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

 

3.8 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar 

em nome do representado, vedada a participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.  

 

3.9 – Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio e juntados ao processo licitatório; 

 

3.10 – Os documentos de CREDENCIAMENTO serão entregues ao Pregoeiro, logo na abertura da sessão, no 

ato de apresentação e identificação do interessado ou seu representante, separados dos envelopes da proposta e 

dos documentos de habilitação. 

 

3.11 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro separados dos 

Envelopes da Proposta e dos Documentos de Habilitação, poderão ser apresentados em original, os quais farão 

parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou 

autenticada por servidor público membro da CPL desde que sejam apresentados os documentos originais para 

tal conferencia, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de 

validade; 

 

3.12 - Após declarado encerrado o Credenciamento não será permitido, sob qualquer argumento, a admissão 

de licitantes retardatários. 

 

IV – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

4.1 – A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados pessoalmente pelo 

representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes distintos, 

devidamente fechados e rubricados no fecho contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres:  

 

PARA:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ – PA. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

ENVELOPE 01: PROPOSTA DE PREÇO. 

NOME DO LICITANTE: ............................. 

CNPJ: ............................... 

 

PARA:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ – PA. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

ENVELOPE 02: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

NOME DO LICITANTE: ........................... 

CNPJ: .............................. 
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4.2 – A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do 

licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e de acordo com a Lei 

Federal nº. 10.520/2002 e o Decreto nº. 3.555/2000, aplicando-se subsidiariamente as normas contidas na Lei 

Federal nº. 8.666/1993, com suas alterações, e em conformidade com o disposto neste Edital e seus Anexos, 

no local e horário já determinado no preâmbulo. 

 

4.3 - No dia, hora e local designados deverão comprovar existências dos necessários poderes para formular 

lances verbais, negociar preços. (art. 4º, VIII, da Lei nº 10.520/02) e para a prática dos demais atos do 

certame, conforme item 3 deste Edital. 

 

V – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1 - O envelope Nº. 01 deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento próprio da sessão pública, devendo o 

envelope estar além do descrito no item 4.1 devidamente fechado e rubricado no fecho. 

 

5.2 – Os preços apresentados deverão estar em conformidade com as especificações contidas no Anexo I, 

deste Edital, com descrição detalhada, em conformidade, além de outras informações não citadas, e julgadas 

necessárias, e que leve a presumir sua necessidade, não devendo ser omitidos, não sendo aceitas justificativas 

para a sua não apresentação, seu preço unitário e total por, independente entre si, como também o valor global 

da proposta. 

 

5.2.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, 

em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de usos corrente, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinada e rubricada em todas as 

folhas pelo representante legal do licitante proponente, conforme modelo do ANEXO III, devendo conter o 

seguinte: 

 

a) Número do Pregão Presencial e o nome ou razão social da licitante, número do CNPJ/MF, endereço 

completo, telefone, fax, e endereço eletrônico, este último se houver, para contato, bem como dados 

bancários (nome e número do Banco, agência e número da Conta Corrente para fins de pagamento); 

b) Descrição detalhada do(s) itens (s) cotado(s), em conformidade com as especificações contidas no 

ANEXO I; 

c) Os preços cotados deverão ser equivalentes ao praticado no mercado, sendo o preço unitário e total 

cotado, em moeda nacional (R$), devendo conter duas casas decimais após a vírgula, no qual deverá ser 

indicado em algarismos para os preços unitários e em algarismos e por extenso para os preços global, 

prevalecendo, em caso de divergência entre os valores, a indicação por extenso, declarando o 

proponente de que dele(s)estão inclusos todas as despesas que resultem no custo do fornecimento do 

material, tais como impostos, taxas, encargos sociais, transportes, seguros e quaisquer outras despesas, 

que incidirem na prestação dos serviços. 

d) Identificação clara dos serviços ofertados; 

e) O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 

sua entrega;  

 
5.2.2 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao 

prazo e especificações dos serviços, ofertados ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos 

originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais; 

 

5.3 – Não será admitida mais de uma cotação na licitação, bem como cotação de quantidades inferiores às 

especificadas nos itens. 

 

5.4 – A formalização da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares 

em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 
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5.5 – Caso o prazo de que trata o item 5.2.1 “e”, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento. 

 

VI – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 - O pregão realizar-se-á de acordo com as exigências deste edital, Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, e na Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

6.2 - No dia, hora e local designados neste edital, os proponentes deverão apresentar o Pregoeiro o 

CREDENCIAMENTO para a prática dos atos do certame, nos termos do Item 3 deste Edital. 

 

6.3 - Aberta a sessão pública do pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento e a 

identificação dos interessados ou seus representantes, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes - 

PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

6.4 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes das 

propostas de preços, que serão rubricadas e analisadas pelos membros da Equipe de Apoio e licitantes 

presentes se interessados. 

 

6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e seus 

anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pela proponente. 

 

6.4.2 – As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços globais. 

 

6.4.3 – Definida a classificação provisória serão dadas a conhecer as licitantes as propostas eventualmente 

desclassificadas, a respectiva fundamentação, os preços oferecidos globais nas propostas apresentadas e a 

ordem de classificação provisória destas. 

 

6.4.4 – No curso da sessão, o Pregoeiro abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e o 

das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam fazer novos lances verbais e 

sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

 

6.4.5.1 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, 

serão chamados os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), a oferecer novos lances verbais 

e sucessivos, quaisquer que sejam os preços ofertados.  

 

6.4.6 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas 

classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já 

existentes. 

 

6.4.7 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 

preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável inclusive em relação ao 

primeiro lance. 

 

6.4.8 – Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente 

ofertado, bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 

 

6.4.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades 

constantes deste Edital. 

 

6.5 – Declarada encerrada a etapa competitiva, será anunciada a classificação definitiva das propostas 

exclusivamente pelo critério de menor preço global ofertado. 
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6.5.1 – Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço do lance alcançado com os 

parâmetros de preços definidos pela Administração. 

 

6.5.2 – A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante 

da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de 

ordenação de propostas; 

 

6.5.3 – Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance ou valor negociado, será assegurada 

preferência de contratação, respeitado o seguinte: 

 

6.5.4 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto deste Pregão; 

 

6.5.5 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 

anterior, serão convocados os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta 

Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

6.5.6 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta Condição, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

6.5.7 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

 

6.5.8 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta Condição, o objeto será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

6.5.9 – O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

6.5.10 – O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 2.3 e subitens, deste Edital. 

 

6.6 – Após este ato, não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a 

etapa competitiva e ordenada às ofertas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. Será 

considerada encerrada quando todas as participantes desta etapa declinar da formulação de lances; 

 

6.7 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, 

conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

 

6.8 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pela licitante de todas as exigências editalícias. 

Caso contrário o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor nessa fase. 

 

6.9 – Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

 

6.9.1 – Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos; 

 

6.9.2 – Forem omissas ou as que apresentem irregularidades, ou falhas capazes de dificultar o julgamento; 
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6.9.3 – Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados, aqueles que não venham a 

ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação, que comprove que os custos dos produtos são 

coerentes com os de mercado. 

 

6.10 – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor preço global, 

no sentido de que seja obtido o melhor preço: 

 

6.10.1 – Se não houver lances verbais e, o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela Prefeitura 

para o fornecimento dos produtos; 

 

6.10.2 – Mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, ordenação das ofertas e exame, quanto ao objeto e 

valor ofertado, da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preço global; 

 

6.10.3 – Se não for aceita a proposta escrita de menor preço global; 

 

6.10.4 – Se a licitante detentora do menor preço global desatender às exigências Habilitatórios. 

 

6.11 – Na ocorrência das situações previstas nos subitens 6.10.3 e 6.10.4, serão examinadas as ofertas 

seguintes e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal proposta, na ordem 

de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições deste Edital; 

 

6.12 – Na hipótese do item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja 

obtido o melhor preço global. 

 

6.13 – Aceita a proposta de menor preço global, será aberto o envelope “Documentação”, contendo os 

documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado para a verificação de suas condições 

Habilitatórios. 

 

6.14 – Constatado o pleno atendimento das exigências editalícias, o licitante será declarado vencedor do 

objeto definido neste Edital e seus Anexos, encaminhando o processo à autoridade competente para 

adjudicação e homologação do procedimento a seu critério. 

 

6.15 – Em se tratando de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte será assegurado o disposto de que cuida 

o artigo 42da LC nº 123/2006 (regularização da habilitação tão somente fiscal); 

 

6.16 – No caso de empate entre duas ou mais propostas de preço, será efetuado sorteio em ato público, com a 

participação de todas as licitantes. 

 

6.17 – O Pregoeiro poderá estipular procedimentos, prazos, promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas e da documentação, e demais condições que julgar necessárias a fim de por 

ordem ao certame, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ela estipulado, contado do 

recebimento da convocação. 

 

6.18 – As preferências e prazos de que trata o item 6.5.3, instituídos pela LC 123/2006 não se aplicarão ao 

presente pregão se dele participarem apenas microempresas e empresas de pequeno porte, indistintamente, 

também não se aplicarão se na fase de disputa de lances, se a partir dela participarem apenas ME’s e EPP’s 

indistintamente. 

 

6.19 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 

final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da equipe de apoio e pelos representantes dos 

proponentes presentes se interessados. 
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VII- DA HABILITAÇÃO DAS LICITANTES 

 

7.1 – A documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente fechado 

e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 4.1 deste Edital. 

 

7.2 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope 

contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua 

habilitação ou inabilitação. 

 

7.3 – A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a documentação 

comprobatória da necessária qualificação no que se refere a: 

 

7.3.1. Habilitação jurídica que será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação: 

 

7.4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

e) Se por seu titular, diretor, sócio, munido de copia do Estatuto Social ou Contrato Social acompanhado das 

copias dos documentos pessoais do proprietário ou dos sócios (devidamente autenticado) e instrumento que 

lhe confira poderes expressos para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 

devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente; 

f) Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento público ou particular de procuração, com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da representada, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 

equivalente, acompanhado, munido de copia do Estatuto Social ou Contrato Social acompanhado das copias 

dos documentos pessoais do proprietário ou dos sócios (devidamente autenticado). 

g) Apresentar também no ato do credenciamento a Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 

(CNPJ) (cópia simples) acompanhado das copias dos documentos pessoais do proprietário, dos sócios ou 

procurador (quando for o caso (devidamente autenticado); 

h) Se o proponente for representado por Procurador, deverá juntar procuração com poderes para decidir a 

respeito dos atos constituintes da presente licitação no ato do credenciamento. 

 

7.4.1. - A Relativa à Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação de:  

 

a) – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); deverá 

ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação; 

 

b) – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

c) – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 

- Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e quanto a Dívida Ativa da União e previdenciária 

(INSS) de acordo com a portaria conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de Outubro de 2014.  

 

d) - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual: 

- Certidão Negativa da Fazenda Estadual. 

 

e) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei: 

- CRF do FGTS 

 

f) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – 

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
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g) - Prova de regularidade relativa Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante. 

 

h) - Prova do alvará de funcionamento (2019) expedido pela Prefeitura Municipal da Jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante da pessoa jurídica; e 

 

i) - Decreto de autorização, no caso 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. 

 

7.4.2 - Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de 

preço. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 

de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, o Balanço deverá ser autenticado na Junta Comercial do 

Estado;  

c) Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma societária e regime 

fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura devidamente registrado na junta comercial 

do Estado da sede da licitante. 

 

7.4.3 – Qualificação Técnica, que deverá ser comprovada através de: 

 

a) Apresentar no mínimo 01 (um) atestado (ou declaração conforme ANEXO VI) de capacidade 

técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a prestação de 

serviços compatíveis com o objeto licitado e Nota fiscal;  

 

7.4.4 – Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos termos do Anexo V 

(Declaração de Pessoa Jurídica). 

 

7.4.5 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada através de Cartório competente, ou por esta CPL, com antecedência mínima de 24 (vinte 

e quatro) horas da data marcada para a abertura dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para 

confronto. 

 

7.4.6 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 

7.4.7 - Se a documentação de habilitação, não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado. 

 

7.4.8 - Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a mesma 

fazer prova à exigência, dentro do envelope nº 02, através de declaração do órgão expedidor. 

 

7.4.9 - Em se tratando de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte será assegurado o disposto de que cuida 

o artigo 42 da LC nº 123/2006 (regularização da habilitação tão somente fiscal); 

 

7.4.10 - A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(es) deverá(ao) apresentar ao Pregoeiro, no  prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, nova proposta escrita acompanhada de nova 



 ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Magalhães Barata s/n - Centro – Palestina do Pará - CEP: 68.535-000 
Prédio do Centro Administrativo – Sala da CPL/PMPP - Fone (94) 3351-1328 

Email: cplpalestinadopara@hotmail.com  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2019-PMPP 

proposta de preços. Em conformidade com o anexo deste Edital e de acordo com o correspondente item 

adjudicado. 

 

7.4.11 – Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada. 

 

7.4.12 – Sendo considerada inabilitada a proponente classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope de 

documentação de habilitação da proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o 

caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços 

ofertados dos itens. 

 

7.4.13 – Somente será habilitada na presente licitação, as licitantes, que além de apresentarem toda a 

documentação exigida, apresentarem em seu objeto social (Ato Constitutivo), ramo pertinente ao objeto desta 

licitação. 

 

7.4.14 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com nº do 

CNPJ e endereço respectivo: 

 

a) - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) - se a licitante for a matriz e a prestadora de serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados 

em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

 

7.4.15 - As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, não necessitarão estar autenticadas, tendo em 

vista que a validade de tais documentos está condicionada à verificação da autenticidade nos respectivos sites: 

ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração 

levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as providências cabíveis. 

 

VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

8.1 – Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão Presencial até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

 

8.1.1 – A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos 

prazos previstos na lei 8.666/93, devendo ser entregue diretamente no Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Palestina do Pará- PA, situada Rua Magalhães Barata, s/n – Centro, nesta cidade. 

 

8.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

8.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

8.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na 

plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

 

IX – DOS RECURSOS 

 

9.1 – Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá a licitante, ao final da sessão pública manifestar, 

imediata e motivadamente, intenção de interpor recurso, sendo registrada em Ata a síntese das suas razões de 

recorrer. 

9.2 – A manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão deste Pregão Presencial, 

são pressupostos de admissibilidade do mesmo, e sua ausência importará na decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
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9.3 – Caberá a licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) 

dias, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de: 

 

a) Julgamento das Propostas; 

b) Habilitação ou Inabilitação da licitante. 

9.4 – Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de alguma das concorrentes, 

ficam desde logo intimados a apresentarem contrarazões também no prazo de 03 (três), dias contados do 

término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

9.5 – Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, 

invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.6 – As razões e contra razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço 

mencionado no preâmbulo deste Edital. 

 

9.7 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

9.8 – Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à 

consideração da Autoridade Superior, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento. 

 

9.9 – Depois de decididos os recursos, a Autoridade Superior poderá homologar este procedimento licitatório 

e determinar a contratação com as licitantes vencedoras. 

 

9.10 – É vedada a licitante a utilização de recursos ou de impugnações como expediente meramente 

protelatório ou que vise tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento o pregoeiro 

poderá arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, aplicar ao autor as sanções cabíveis. 

 

X – DO CONTRATO. 

 

10.1 – Homologado a licitação, pela autoridade competente, o licitante será convocado pelo Município de 

Palestina do Pará - PA, formalizado através de oficio, fax ou correio eletrônico, para assinar o instrumento 

contratual que obedecerá ao disposto neste Edital e as condições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

ocasião em que deverá apresentar, além dos documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, aqueles 

necessários à contratação, atualizados.   

 

10.2 - O licitante vencedor terá o prazo máximo de 03 (dias) dias úteis, a contar da convocação, comparecer à 

sede da Prefeitura Municipal para a assinatura do instrumento contratual e recebimento da nota de empenho, 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei. 

 

10.3 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado por igual período, quando solicitado pelo 

adjudicatário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal. 

 

10.4 Se o licitante vencedor não apresentar situação regular ou recusar-se a executar o objeto licitado, 

injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subItens acima. 

 

10.5 - Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a associação da 

contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial. 

 

10.6 - A Adjudicatária por ocasião da assinatura do contrato deverá comprovar a regularidade de habilitação 

exigida na licitação mediante apresentação dos documentos atualizados perante as Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e INSS, e caso tenha ocorrido 

alterações na Sociedade, deverá apresentar o documento de atualização devidamente registrado no órgão 

competente. 
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10.7 – A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final o dia 31 de 

dezembro de 2019, podendo sua vigência ser prorrogado de acordo com Artigo 57 da lei 8.666/93.  

 

11.1 – O licitante vencedor se obriga a cumprir todas as determinações e exigências contidas no edital do 

Pregão Presencial nº 30/2019 e seus anexos, que fica fazendo parte integrante e inseparável do contrato, sob 

pena de dar causa à rescisão e responder pelas multas e sanções previstas. 

 

XI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 – O Município de Palestina do Pará - PA pagará os preços estabelecidos na nova proposta ajustada de que 

trata o item 7.4.10, devendo o Contratado emitir notas fiscais/faturas referente aos fornecimentos efetuados. 

 

11.2 – O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos após a prestação dos serviços, por meio de 

transferência eletrônica, depósito em conta corrente e/ou através de ordem bancária, após a apresentação da 

respectiva nota fiscal/fatura devidamente discriminada, e atestado recebimento do seu objeto pelo setor 

competente. 

11.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com 

o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

11.4 – Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com as Faturas e 

Notas Fiscais as Certidões Negativas de débito CND do INSS, FGTS, devidamente atualizadas; 

 

11.5 - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só será processado 

após a apresentação das referidas certidões Negativas, não podendo ser considerado atraso de pagamento. 

 

XII – DAS OBRIGAÇÕES 

 

12.1. A Contratada é obrigada a: 

 

a)  A aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

a prestação de serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 

 

a.1)  As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as partes contratantes, 

na forma disposta no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações; 

 

b)  Manter durante toda a execução dos serviços, sobre os endereços e telefones para contato, 

devidamente atualizadas; 

c) Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições legais estaduais e 

federais inerentes; 

d)  Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato; 

e) Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre a 

prestação dos serviços; 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, inclusive frete, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato e 

eventuais perdas e danos causados por seus agentes; 

g) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para a prestação dos serviços; 

i) Comunicar, por escrito, à contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários; 
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j) Substituir os serviços prestados em desconformidade com as normas do Edital especificamente nas 

condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;  

k) A Prefeitura Municipal de Palestina do Pará - PA, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência 

de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação. 

 

XIII – ACONTRATANTE, responsabilizar-se-á: 

 

a) Fornecer os serviços com qualidade dentro do prazo estipulado no contrato; 

b) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra durante a 

prestação dos serviços; 

c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado; 

d) Receber e conferir a prestação dos serviços; 

e) Recusar os serviços que não estiver de acordo com as especificações; 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

 

XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1 – Se o licitante vencedor não retirar a Nota de Empenho ou não aceitá-la, ou ainda, se recusar 

injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será retomada e as demais licitantes chamados 

na ordem de classificação, sujeitando-se a licitante desistente às seguintes penalidades: 

 

14.1.1 – Suspensão temporária do direito de participar de licitações, e impedimento de contratar com o 

Município de Palestina do Pará - PA, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

 

14.1.2 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

14.2 – No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o Município de 

Palestina do Pará - PA, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

 

14.2.1 – Advertência. 

 

14.2.2 – Multa de 0,3% (três décimos por cento) até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

nota de empenho, por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido 

neste edital, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da comunicação oficial. 

 

14.2.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou 

parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, à partir da  comunicação oficial. 

14.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir o Município de 

Palestina do Pará- PA pelos prejuízos resultantes e, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no subitem anterior. 

 

14.3 – A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantidos o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar a contratar com a 

Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

14.4 – As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela 

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará– PA, ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou 

judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico. 
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14.5 – A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do 

adjudicatário, na forma da lei. 

 

XV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1 – A despesa decorrente desta licitação correrá na dotação orçamentária do Exercício 2019 Atividade 

27.812.0705.2-152 Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas, econômica 3.3.90.39.00 

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 

 

XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores, farão parte integrante 

do Contrato, independentemente de transcrição. 

 

16.1.1 – Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativos ao presente processo licitatório. 

 

16.1.2 – Ficamos licitantes cientes, de que a apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 

condições deste Edital e seus anexos. 

 

16.1.3 – Os licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do edital, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 

cumprimento dos serviços. 

 

16.1.4 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

 

16.2 – É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, no interesse público, 

sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não 

contrarie a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

16.3 – Fica assegurada ao Município de Palestina do Pará- PA, o direito de no interesse da Administração, 

anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente. 

 

16.4 – Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, para, no prazo estipulado na 

ordem de fornecimento para a entrega dos produtos de acordo com a proposta vencedora. 

 

16.5 – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

16.6 – Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

16.7 – O licitante que vier a ser contratado ficará brigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

16.8 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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16.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Palestina do 

Pará- PA. 

 

16.10 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de Pregão. 

 

16.11 – A simples irregularidade formal isenta de má fé, que não afete o conteúdo da proposta ou a idoneidade 

do licitante não será causa para desclassificação. 

 

16.12 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

 

16.13 – O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia da 

abertura, ou mediante publicação no Diário Oficial da União e no quadro de avisos da Prefeitura do Município 

de Palestina do Pará - PA, se proferido em outro dia. 

 

16.14 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas poderão 

ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, 

manifestação de interesse de interpor recurso ou tratando-se de desclassificação parcial, hipóteses em que 

ficarão retidas até posterior deliberação. Os envelopes das licitantes classificadas não declaradas vencedoras 

do certame permanecerão sob custódia, até a efetiva formalização da contratação da proponente adjudicatária. 

 

16.15 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº. 10.520/2002 e 

Lei 8.666/93. 

 

XVII – DA VINCULAÇÃO DO(S) CONTRATO(S) AO EDITAL 

 

17.1 – O licitante vencedor se obriga a cumprir todas as determinações e exigências contidas no edital do 

Pregão Presencial nº 30/2019 e seus anexos, sob pena de dar causa à rescisão e responder pelas multas e 

sanções previstas. 

 

 

XVIII – DO CADERNO DE LICITAÇÃO 

 

18.1 – O Caderno de Licitação composto de Edital e seus anexos poderão ser consultados e adquiridos 

gratuitamente, no Prédio da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará –PA, RuaMagalhães Barata s/n - Centro 

– Palestina do Pará - CEP: 68.535-000, Prédio do Centro Administrativo – Sala da CPL/PMP, até o último dia 

útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura do certame. 

 

18. 2 – Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 

12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Magalhães Barata s/n - Centro – 

Palestina do Pará - CEP: 68.535-000, Prédio do Centro Administrativo – Sala da CPL/PMP, onde poderão ser 

consultados. 

 

18.3 – As informações administrativas e técnicas relativas a presente licitação poderão ser obtidas junto a 

Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado no preâmbulo do presente edital, das 08h00min às 

12h00min, até o último dia útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura do certame. 

18.4 – As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 

 

18.5 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de São João do Araguaia, Estado do Pará, para dirimir 

qualquer dúvida ou litígio decorrente deste edital, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 
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18.6 – A presente licitação reger-se-á pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, as quais, 

juntamente com as normas de direito público, resolverão os casos omissos. 

 

18.7 – São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Termo de Credenciamento; 

ANEXO III – Carta Proposta;  

ANEXO IV – Carta de Apresentação da Documentação e Requisitos de Habilitação; 

ANEXO V – Declaração de Pessoa Jurídica; 

ANEXO VI – Declaração de Qualificação Técnica; 

ANEXO VII – Declaração Enquadramento em Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VIII – Declaração de Aceitação das Condições do Edital; 

ANEXO IX – Minuta do Contrato. 

 

 

 

Palestina do Pará - PA, 06 de Dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

ROBERVAL ALVES RODRIGUES 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO - I 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 
01 - INTRODUÇÃO: 

1.1 Em cumprimento ao Artigo 7º c/c Artigo 6º, IX da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, ao disposto no Artigo 3º, 

incisos I, II e III da Lei 10.520/2002 elaboramos o presente Projeto Básico e Executivo/Termo de Referencia, o qual 

contem todas as informações necessárias à aquisição, para que através de licitação, seja efetuada a contratação de 

empresa para prestação de serviços. 

 

02- SETOR/UNIDADE REQUISITANTE:  

2.1 –Prefeitura Municipal de Palestina do Pará e Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto. 

 

03- OBJETO 
3.1 – Montagem e execução de queima de fogos, que serão utilizados no Reveillon 2019 na cidade de Palestina do Pará. 

 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD Valor UNID Valor TOTAL 

 
01 

Show pirotécnico na modalidade queima de 
fogos, com 6 minutos de espetáculo 
Materiais: Torta Veneza 138 tubos, torta 
imperador 123 tubos,Torta 110 tubos 1.8”, 
torta 50 tubos 1.8”, torta 100 tubos Z, torta 
100 tubos vertical, kit morteiro 4” 9 tubos, kit 
3” 12 tubos, kit 2.5” 25 tubos, Morteiros de 
5”, 6”, 7”. 

 
SERVIÇO 

 
1 

  

02 Show Pirotécnico na modalidade Piro Musical 
com 4 minutos de espetáculo 
MATERIAL: Vaso 1.2” Azul, Vermelho, Verde, 
Amarelo, Lilás, Rosa. Cometa 1.2” Azul, 
Vermelho, Verde, Lilás, Amarelo, Rosa. Placa 
de 5 á 9 tubos com efeitos de vaso e cometa 
de 1.2” trasante com cores variadas. Torta de 
20 mm especial, torta W crossete, Torta em 
metralhadora baile de cores, Mine 1.5” Efeitos 
kamurro, trassante 1.5” efeito tigertail 
 

SERVIÇO 1   

03  
Show de Fogos e Efeitos especiais com 
fogos indoor e equipamentos de efeitos 
visuais.  
Material: Gerbs 15 segundos Plus , Cascata 
30 segundos, Silver Jet 0.5/20, super Jet 
0.5/30, Lançador de papel picado tubo 3”, 
Lançador de Serpentina color tubo “, Micro 
mine 20mm close promix, micro cometa 
20mm close promix, fireboll, Flames, Jet 
Set CO2, StandiunShot , FireMachine 

 

SERVIÇO 1   

  
TOTAL DO ORÇAMENTO 

 
 

 

04- JUSTIFICATIVA 
4.1 – Os fornecimentos de fogos e artifícios e serviços de shows pirotécnicos, para serem utilizados no Reveillon de 2019 

evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto. 

A contratação faz-se necessário por ser um ação realizadas todos os anos pela administração e já se tornou uma tradição 

em nossa cidade. 

Os parâmetros utilizados para a referida contratação é que uma atividade desenvolvida tradicionalmente pela Secretaria 

Municipal de Turismo, Cultura e Desporto considerando a data comemorativa, a estimativa de publico e a complexidade 

em termos de infraestrutura que garanta a execução da atividade e os critérios de segurança estabelecidos pelos órgãos de 

segurança publica. 
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05 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

5.1 Esta licitação será na modalidade de licitação Pregão Presencial, por menor preço global. 

 

06 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

2019 Atividade 27.812.0705.2-152 Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas, econômica 3.3.90.39.00 

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 
 

07 -OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1 – Comunicar a Prefeitura municipal de Palestina do Pará, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

7.2 – Manter informada a Prefeitura de Palestina do Pará quanto a mudanças de endereço, telefones, fax e e-mail de seu 

estabelecimento. 

 

7.3- Entregar com pontualidade os serviços; 

 

7.4- Atender com prontidão as reclamações por parte da contratante, objeto da presente licitação; 

 

7.5- Fornecer os serviços de acordo com as especificações e condições previstas deste Termo de Referência; 

 

7.6- Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE. 

 

7.7- Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, toda as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

7.8- Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, inclusive as Instruções 

Normativas dos órgãos de fiscalização. 

 

7.9- Executar os serviços dentro dos padrões e normas das entidades fiscalizadoras e emitir relatórios sobre o andamento 

dos serviços até 30 dias. 

 

7.10– Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles 

empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o 

presente contrato. 

 

7.11– A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, 

estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.  

 

 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

8.1- Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos 

prazos. 

 

8.2- Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação necessária para a perfeita execução dos serviços. 

 

8.3- Fornecer, sempre que for necessário e quando for solicitado pela CONTRATADA, informações adicionais 

pertinentes à execução dos serviços. 

 

8.4- A CONTRATANTE, pelo seu titular, é a única responsável pelos atos de gestão administrativa que sejam praticados, 

limitando-se a CONTRATADA a responsabilidade técnica dos serviços executados. 

 

8.5- Fiscalizar a execução deste contrato, apontando vícios e defeitos, e determinar as correções. 

8.6- Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 

contrato;  

8.7- Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 
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8.8- Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.  

 

9-  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:                           

Palestina do Pará/PA, 22 de Novembro de 2019. 

 

 

 

________________________             

Luzimeire de Oliveira Moreira 

Secretária de Turismo 
 (TR – Assinado na Solicitação de Despesa) 
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ANEXO - II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019. 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

                       A empresa ____________________, com sede na____________, CNPJ nº 

_________________representada pelo(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a)________________, (CARGO), 

portador(a) do R.G. nº________________,  e CPF nº _____________________, para representá-la perante o Município 

de Palestina do Pará - PA, em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 30/2019, cujo objetivo e a Montagem e 

execução de queima de fogos, que serão utilizados no Reveillon 2019 na cidade de Palestina do Pará, podendo formular 

lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 

fases licitatórias. 

 

 

 

 

......................,......de .............................de 20___. 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ________________ 
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ANEXO – III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

 

MODELO SUGERIDO PARA CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

       A empresa _____________, com sede na Cidade de ___________________ sediada à Rua____________, n.º 

_______, inscrita no CNPJ/MF sob o número____________, neste ato representada por _________________________, 

portador do CPF n.º _________e R.G. n.º____________, abaixo assinado propõe à Prefeitura de Palestina do Pará  os 

preços infra discriminados para, conforme Termo de Referência no anexo I, objeto do Pregão Presencial n.º 30/2019. 

 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 

abertura; 

 

b) A prestação dos serviços será no prazo máximo de 05(cinco) dias de acordo com recebimento da “Ordem de 

Serviços” expedida pela Prefeitura Municipal. A entrega será feita de forma parcelada, nas quantidades e local 

estabelecido na “Ordem de Serviços”. 

 

b) A licitante oferta o preço pela prestação dos serviços o valor Global de R$: _______ (________) de acordo 

com as especificações contidas no anexo I do presente edital do certame. 

 

 

 

......................,......de .............................de 20___. 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ____________ 
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ANEXO - IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Edital do Pregão Presencial nº:30/2019 

À Prefeitura Municipal de Palestina do Pará – PA. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

                            A ___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo 

examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a Montagem e execução de queima de fogos, que serão 

utilizados no Reveillon 2019 na cidade de Palestina do Pará, em conformidade com as quantidades e especificações 

constantes no Termo de Referência no anexo I do presente edital,  em conformidade com o Edital mencionado. 

 

Outrossim, declara que: 

 

a) Está apresentando proposta para todos os itens:  

 

b) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

c) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da 

legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o 

inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial de nº 30/2019. 

 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital. 

 

 

......................,......de .............................de 20___. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ____________ 
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ANEXO - V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

 

 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 27/10/99, 

regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

 

 

                   A empresa _________________________ CNPJ/MF Nº ______________, sediada, (Endereço completo). 

Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________, DECLARA  para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Dezembro de 1999, que 

não possuímos em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 

 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 

CNPJ. 

 

 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 

 

......................,......de .............................de 20___. 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ______________ 
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ANEXO - VI 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

DECLARAÇÃO DE QUALFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

 

 

 

                 Declaro para os devidos fins, que a empresa ________________, inscrita no CNPJ: ________, com sede na 

____________________ – CEP: ________ no Município de __________, que possuímos qualificação técnica instalada, 

estruturas e totais condições para em conformidade com os prazos e exigência contida no edital desta licitação e seus 

anexos para executar a Montagem e execução de queima de fogos, que serão utilizados no Reveillon 2019 na cidade de 

Palestina do Pará, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência no anexo I.  

 

......................,......de .............................de 20___. 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ______________ 
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ANEXO – VII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

                  A empresa ________________(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 de CPF nº ................................ DECLARA para fins do disposto no 

Edital do Pregão Presencial nº 30/2019, objetivando a Montagem e execução de queima de fogos, que serão utilizados no 

Reveillon 2019 na cidade de Palestina do Pará, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no 

Termo de Referência no anexo I do presente edital), sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada:  

 

(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº 123/12006. 

 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

......................,......de .............................de 20___. 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ______________ 

 

 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante e ter 

a assinatura do representante legal. 

 

 

Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos 

envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar 

nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006. 
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ANEXO – VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019. 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESTE EDITAL 

 

 

 

Ao Senhor; 

ROBERVAL ALVES RODRIGUES; 

Pregoeiro Oficial; 

Palestina do Pará – PA. 

 

 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que aceito as condições estabelecidas nesta licitação, bem como as clausulas do Edital e 

seus Anexos, caso esta empresa seja declarada vencedora do certame do Pregão Presencial nº 30/2019. 

 

 

________, _____ de __________________ de 20____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ______________ 
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ANEXO – IX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019. 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2019. 

 

O Município de PALESTINA DO PARÁ, através do PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ, neste 

ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Estacio de Sá, sn, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 

83.211.417/0001-20, representado pelo(a) Sr(a)._________________ , e de outro lado a empresa 

__________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º ____________________, estabelecida 

_____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 

_________________________, portador da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF (MF) n.º 

_______________, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.º ____/____ e a 

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

disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.    O presente contrato tem como objeto Montagem e execução de queima de fogos, que serão utilizados no Reveillon 

2019 na cidade de Palestina do Pará. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

1.    Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total 

do contrato é de R$ ____________ (_____________________________). 

 

2.    Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.° ___/____ são meramente 

estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou 

pagamento. 

 

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária do Exercício 2019 Atividade 

27.812.0705.2-152 Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas, econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de 

Terc. Pessoa Jurídica. 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
1.    A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração 

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pelo(a) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ. 

 

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

CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

1.    A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº __________, realizado com fundamento na Lei 

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

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1.    A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do 

mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1.    A vigência deste contrato será , contados da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1.    Caberá ao CONTRATANTE: 

 

 1.1 -permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para execução dos 

serviços constantes do objeto; 
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 1.2 -prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 

CONTRATADA; 

 

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

Anexo I do edital do Pregão n.° _____________; 

 

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

 

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

Pregão n.° _____________; 

 

 1.6 -disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos simples, 

quando necessário; e 

 

 1.7 -atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços Gerais 

do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1.    Caberá à CONTRATADA: 

 

 1.1 -responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais 

como: 

 

  a) salários; 

  b) seguros de acidente; 

  c) taxas, impostos e contribuições; 

  d) indenizações; 

  e) vales-refeição; 

  f) vales-transporte; e 

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

 

 1.2 -manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no 

órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

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

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 

CONTRATANTE; 

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

propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos 

serviços alvo deste contrato; 

 

 1.5 -arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no 

recinto do CONTRATANTE; 

 

 1.6 -reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais usados; 

 

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

 

 1.8 -não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por escrito de 

servidor do Serviço de Manutenção e Reparos ou da Diretoria Técnica de Patrimônio do CONTRATANTE, quando for o 

caso; 

 

 1.9 -fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando sempre as 

materiais de primeira qualidade; 
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 1.10 -submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados nos 

serviços antes da sua execução; 

 

 1.11 -comunicar à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

 1.12 -obter todas e quaisquer informações junto à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE 

necessárias à boa consecução dos trabalhos; 

 

 1.13 -manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1.    À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

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

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

 

  

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

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 

 1.3 -assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, 

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

 

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

contrato. 

 

2.    A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, 

razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

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

 

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

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

 

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

prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1.    A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, designado 

para esse fim. 

 

2.    O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

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

competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ, em tempo hábil, para a adoção das 

medidas convenientes. 

 

4.    A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito 

pela Administração do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

1.    A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 
1.    A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Pregão, está a cargo da dotação orçamentária: do 

Exercício 2019 Atividade 27.812.0705.2-152 Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas, econômica 

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

1.    Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ, situado na Rua Magalhães Barata s/n - Centro – Palestina do 

Pará - CEP: 68.535-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou 

cheque nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 

 

2.    O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não 

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

 

3.    O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

 

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

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 

penalidade ao CONTRATANTE. 

 

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

cada parcela. 

 

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

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre 

a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

onde: 

 

EM =     Encargos moratórios; 

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

VP     =     Valor da parcela pertinente a ser paga; 

I         =     Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

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

365                   365 

 

    TX - Percentual da taxa anual = 6% 

 

 5.2 -A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

 

 5.3 -O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura 

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da 

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1.    O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse 

da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
1.    No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado 

ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 

8.666/93. 

 

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

que se fizerem necessários; e 

 

  

1.2 -nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes 

de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

1.    O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato 

sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente. 

 

2.    Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 2.1 -advertência; 

 

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

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 

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

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

 

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

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos 

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

 

3.    Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e 

2 desta cláusula: 

 

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

 

 3.2 -pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser 

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; e 

 

 3.3 -por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição. 

 

4.    Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro 

de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 

8.666/93. 

5.    Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

 

6.    As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

1.    A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

 1.1 -Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

2.    A rescisão deste contrato poderá ser: 

 

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

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 

30 (trinta) dias corridos; 

 

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

CONTRATANTE; ou 

 

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

 

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

competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

1.    Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º _________________,e aos termos das propostas da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO FORO 
1.    As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas no Foro da cidade de São João do Araguaia-PA, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

2.    E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 

 PALESTINA DO PARÁ - PA, em ___ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

________________________           __________________________ 

CONTRATANTE                         CONTRATADA) 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ___________________________                    2. ___________________________ 
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