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.   
PREGÃO PRESENCIAL n. 012/2017  

 
                                   PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 639/17 
 
 
 
 

RECIBO 
 
 
 

 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação o edital e seus anexos referentes ao 
Pregão nº 012/2017 – CPL, OBJETO: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de produção, gravação, edição e finalização de vídeo 
para gravação das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Belém e outras 
atividades descritas nos Anexos I e I-A, com veiculação através do Portal 
Transparência, cuja sessão de abertura será no dia 18 de Setembro de 2017, 
às 10:00 hs.  

 

Belém, de de 2017. 
 

 

_______________________________________ 
 

(Assinatura e carimbo da Empresa Licitante) 
 
 
 
EMPRESA INTERESSADA: ___________________________________________ 

ENDEREÇO:   __________________________________________________ 

__________________________________________________ FONE/FAX:    

__________________________________________________ 
 
E-MAIL: __________________________________________________ 
 

 

Observações: 
 

1) Este recibo poderá ser enviado através do e-mail cpl@camaradebelem.com.br 
, bem como do fax (091-4008-2254), quando o edital for retirado pela 
internet; 
 

2) Pedidos de esclarecimentos e informações poderão ser obtidos através do 
e-mail cpl@camaradebelem.com.br, bem como nos telefones (091) 4008-
225454.  
 

mailto:cpl@camaradebelem.com.br


 
 
 

                                 CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
                                                                                        ESTADO DO PARÁ 
 

Travessa Curuzu, 1755 – MARCO - TEL: (91) 4008-2254  
CEP: 66.093-802 - CNPJ 05.416.029/0001-72 

 

 

 
 
 

PREGÃO N. 011/2017   
 

E D I T A L 
 

 

A CMB, pelo presente edital faz público, por intermédio do Pregoeiro 
designado pela Portaria nº 0277, de 06 de janeiro de 2017, para conhecimento de 
quem interessar possa, que no dia 18 de setembro de 2017, às 10:00 horas, 
ou no 1º dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, no Prédio sede da CMB, situado na 
travessa Curuzu nº 1755, Bairro do Marco, Belém/PA, CEP nº 66093-802, realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO (PRESENCIAL), do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de produção, gravação, edição e finalização de vídeo para gravação das 
Ações Parlamentares para veiculação no portal e redes sociais da Câmara 
Municipal e outras atividades descritas nos Anexos I (Termo de Referência) e I-A 
(Memorial Descritivo), oportunidade em que se procederá ao recebimento dos 
documentos de credenciamento, da “PROPOSTA COMERCIAL” (envelope 1) e da 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” (envelope 2), conforme as disposições 
contidas na Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n. 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, alterado pelos Decretos n.3.693, de 20 de dezembro de 2000, na 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n. 6.204, de 05 
de setembro de 2007, bem como consoante o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, aplicada subsidiariamente, e ainda nas condições e exigências 
estabelecidas neste edital. 

 
1. DO OBJETO 
 

1.1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de produção, gravação, edição e finalização de vídeo para gravação das 
Ações Parlamentares para veiculação no portal e redes sociais da Câmara 
Municipal e outras atividades descritas nos Anexos I (Termo de Referência) e I-A 
(Memorial Descritivo). 
 

2 – DOS ANEXOS 
 

2.1 – Integram o presente edital os documentos abaixo relacionados:  
a) ANEXO 01 – Termo de Referência;  
b) ANEXO 02 - Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação;  
c) ANEXO 03- Declaração relativa ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal;  
d) ANEXO 04 - Declaração de Superveniência;  
e) ANEXO 05 – Modelo da Carta de Credenciamento; 
f) ANEXO 06 – Termo de Contrato. 
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3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

3.1 – As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à 
conta de recursos específicos consignados no Orçamento da CMB do corrente exercício, 
estando classificadas no Programa de Trabalho 2170 – Operacionalizações das Ações 
Administrativas e no Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00. 
 

4 – DA PUBLICIDADE 
 

4.1 – O aviso deste Pregão, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 
3.555/00, será publicado no Diário Oficial do Município e em meio eletrônico, no 
endereços www.cmb.pa.gov.br  onde também será disponibilizada a íntegra deste 
instrumento convocatório. 
 

5 – DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
 

5.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão; 
 

5.1.1 – As impugnações deverão ser preferencialmente feitas por meio 
eletrônico, através do endereço eletrônico institucional cpl@camaradebelem.com.br, 
diretamente no protocolo desta CMB. 
 

5.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública; 
 
 

5.2.1 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser preferencialmente feitos por  
através do endereço eletrônico institucional cpl@camaradebelem.com.br ou 
diretamente no protocolo desta CMB ou pelo fax: (91) 4008-2254; 
 

5.3 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 
data para realização do certame; 
 

5.4 – Qualquer modificação deste edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 
publicação em que ocorreu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 
 

6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

6.1 – Poderão participar deste Pregão quaisquer interessados, cujo ramo de 
atividade guarde pertinência e compatibilidade em características, quantidades e prazos 
com o objeto da presente licitação e que apresentem ao pregoeiro a documentação 
especificada, no horário, data e local indicados no preâmbulo deste edital. 

 

6.2 – Não será permitida a participação de: 
 
 

http://www.cmb.pa.gov.br/
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6.2.1 – Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de  
constituição; 
 

6.2.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, cujo ato tenha sido publicado em órgão de 
Imprensa Oficial; 
    

 6.3 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (MEs) E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPPs):  

6.3.1 Os licitantes que declararem, eletronicamente, em campo próprio, 
quando do envio da proposta inicial, o enquadramento social de que trata este 
item, devidamente comprovado conforme estabelece este instrumento, terão 
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 e alterações.  

6.3.2 A ausência dessa declaração, neste momento, significará a 
desistência da ME e/ou EPP de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela 
LC nº 123/06.  

6.3.3 Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que estiverem no limite de até 5% 
superiores à proposta melhor classificada, desde que esta não seja microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  

6.3.4 Ocorrendo o empate, nos termos da LC nº 123/06, a ME ou EPP 
melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preços inferior à proposta 
de menor preço apurada no certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 
o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 
6.3.5 No caso de não adjudicação ou de não contratação da ME ou da EPP 

serão convocadas as empresas remanescentes de mesmo enquadramento social 
que se encontrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o 
exercício de mesmo direito. 

 
           6.3.6 Na hipótese de não haver mais empresas de mesmo enquadramento 
social ou, em havendo, não apresente a ME ou EPP proposta inferior à proposta 
de menor preço apurado no certame, o objeto da licitação será adjudicado para a 
empresa originalmente vencedora do certame. 

 
6.3.7 As MEs e EPPs deverão apresentar os documentos de habilitação, 

mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal, sob 
pena de desclassificação. 

 
           6.3.8 A ME ou EPP que apresentar documentos com restrições quanto à 
regularidade fiscal tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
declaração de vencedor da licitação, para apresentar à Equipe de Apoio do 
Pregoeiro da CMB as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

 
           6.3.9 A não regularização da documentação implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação da multa de 5% sobre o valor do 
contrato, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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7 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

7.1 – No local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital e na presença 
do Pregoeiro, será realizado o credenciamento do interessado ou de seu representante 
legal. Para tanto, OBRIGATORIAMENTE, será necessária a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 

7.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas 
as suas alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; quando o licitante 
for representado por pessoa que em estatuto tenha poder para tal, esta capacidade 
jurídica deve ser comprovada; 
 

7.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma 
reconhecida em cartório, outorgando poderes para representar o licitante, 
expressamente quanto à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos 
inerentes ao pregão, acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados 
no subitem 7.1.1, para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda 
cópia de traslado de procuração por instrumento público, na hipótese de representação 
por meio de prepostos. Caso haja opção pela carta de credenciamento, poderá ser 
utilizado o modelo anexo a este edital (anexo 5); 
 

7.1.3 – Declaração, em papel timbrado ou no modelo do anexo 2, com o 
carimbo da empresa e firmada por representante legal desta, de que cumpre 
plenamente os requisitos da habilitação; 
 

7.2 – O licitante ou seu representante presente à sessão deverá entregar ao 
Pregoeiro, após apresentação da sua cédula de identidade ou documento equivalente, o 
documento de credenciamento, bem como a “Proposta Comercial” e “Documentação de 
Habilitação”, as quais deverão ser entregues em envelopes separados; 
 

7.3 – Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão parte do 
processo licitatório, poderão ser apresentados em original ou cópia, desde que 
autenticada por cartório competente ou por servidor desta CMB, inclusive pelo 
Pregoeiro ou por membro de sua equipe até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada 
para a sessão de recebimento, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados 
sempre os respectivos prazos de validade; 

7.4 – Será permitida manifestação de um único representante por cada licitante, 
desde que aquele esteja autorizado para tanto em documento de habilitação legal, 
vedada a participação de qualquer interessado representando mais de um licitante; 

7.5 – A não apresentação ou a incorreção de qualquer documento de 
credenciamento, bem como o não comparecimento do interessado ou do seu 
representante legal à sessão, inviabilizará a participação do(s) interessado(s) no 
certame. 

7.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
certidão, emitida por órgão competente, que comprove tal qualidade. 
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8 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

8.1 – A “Proposta Comercial” deverá ser apresentada, na ocasião de que trata o 
subitem 6.1, em envelope lacrado e opaco, tendo em sua parte externa os seguintes 
dizeres:  
 

Ao 
Pregoeiro da  
Câmara Municipal de Belém  
PREGÃO N º 012/2017 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL  
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço 

completo) 

 

8.2 – A Proposta Comercial deverá, necessariamente, atender aos seguintes 
requisitos: 

8.2.1 – Ser impressa através de editoração eletrônica de texto, em papel 
timbrado, escrita em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo razão 
social, CNPJ, telefone, fax, e-mail, se houver, e endereço do licitante; 
 

8.2.2 – Estar datada e assinada na última folha e rubricada nas demais 
pelo representante legal da empresa; 
 

8.2.3 - Expor as especificações detalhadas do item cotado, inclusive com a 
indicação da marca ou fabricante, quando for o caso, de acordo com as exigências 
deste edital e seus anexos, não sendo aceitas propostas que se afastem das 
especificações do objeto da licitação; 
 

8.2.4 – Conter o prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo,  
60 (sessenta) dias corridos, a contar do seu recebimento; 
 

8.2.5 – Declarar que o prazo de vigência contratual será de 12 meses; 
 

8.2.6 – Ofertar, discriminados em moeda nacional vigente, o preço 
unitário por tipo de arranjo e o preço global (quantidade estimada para um ano) 
doobjeto licitado, em algarismos e por extenso, devendo prevalecer no caso de 
dissenso o unitário sobre o global e o por extenso sobre o numérico; 
 

8.3 – Apresentar preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em 
virtude de expectativa inflacionária ou de custos financeiros, compreendidos todas as 
despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, seguros, taxas, 
etc., e deduzidos os descontos eventualmente concedidos; 

8.4 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, prazo ou qualquer outra condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar erros 
materiais e à redução de preços por lances; alterações essas que serão analisadas pelo 
Pregoeiro; 
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8.4.1 – Poderão ser corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer 
erros de soma ou multiplicação, bem ainda as divergências que porventura ocorram 
entre o preço unitário e o total, quando prevalecerá sempre o primeiro; 
 

8.4.2 – A falta de data ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida 
pelo representante legal presente à reunião de abertura do Envelope Proposta 
Comercial e com poderes para esse fim; 
 

8.4.3 – A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser 
suprida por aqueles documentos apresentados dentro do Envelope da Documentação 
de Habilitação. 
 

8.5 – Quaisquer incongruências entre as previsões deste edital e as do 
termo de referência, prevalecerão aquelas. 
 

9 – DA HABILITAÇÃO 
9.1 – A documentação relativa à HABILITAÇÃO deverá ser apresentada em 

envelope lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:  
 

Ao 
Pregoeiro do 
Câmara Municipal de Belém 
PREGÃO N º 012/2017 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)  

 

Nesse Envelope, deverá constar, necessariamente, o original ou a cópia, 
previamente autenticada, dos seguintes documentos: 
 

9.1.1 - Quanto à habilitação jurídica: 
 

a) Tratando-se de sociedade empresarial, ato constitutivo consolidado, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com todas as suas 
alterações, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 

b) Tratando-se de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo, com 
todas as suas alterações, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 

c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras em funcionamento 
no País, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

d) Prova de registro comercial, no caso de empresário individual; 
 

Obs: Os documentos necessários à habilitação jurídica, que já foram apresentados no 
credenciamento, poderão ser dispensados de apresentação no envelope 02 
(Documentação de Habilitação). 
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9.1.2 – Quanto à regularidade fiscal: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativa à Contribuições Previdenciárias, 
emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB ou certidão positiva com efeito de 
negativa; 

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
 

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de negativa, relativos a Tributos Federais e  
à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional). 
 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 

f) As microempresas e empresas de pequeno porte ficam obrigadas a 
apresentar toda documentação fiscal exigida neste ato convocatório, mesmo que 
 
irregular. Entretanto, têm o benefício de poder comprovar a regularidade tributária no 
momento da assinatura do contrato ou do início da prestação de serviços, nos termos 
do art. 4º, do Dec. Fed. 6.204/07; 
 

9.1.3 – Quanto à qualificação econômico-financeira: 
 

a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, há 
menos de 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no 
preâmbulo deste Edital; 
 

9.1.5 – E ainda: 

 

a) Declaração, em papel timbrado ou no modelo do anexo 3, firmada por 
representante legal da empresa, de que não emprega menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e de que não emprega menores de 16 anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
 

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo à contratação com a 
Administração Pública, firmada por representante legal da declarante; 

 
c) Alvara de funcionamento da empresa atualizado. 

 
d) Certidão (Simplificada, Específica ou de inteiro teor) de 

enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
expedida pela Junta Comercial. 
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e) Relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:       
                      ATESTADO(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) 
desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos com a prestação de serviços objeto da licitação. 

 

9.2 – A apresentação do cartão SEAD e SEMAD, em plena validade, poderá 
substituir os documentos exigidos nos subitem 9.1.2, alíneas “b” a “e”, estando a 
licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação; 
 

9.3. Os documentos de que tratam os subitens anteriores poderão ser 
autenticados pelo Pregoeiro ou por membros da equipe de apoio até 30 (trinta) 
minutos antes da hora marcada para a sessão de recebimento das propostas. 
 

9.4 – Quaisquer incongruências existentes entre as previsões deste edital e as do 
termo de referência, prevalecerão as primeiras. 
 
 
10 – DO PROCEDIMENTO 
 

10.1 – No dia, hora e local designados no preâmbulo deste instrumento, será 
realizada sessão pública para o recebimento das propostas comerciais e da 
documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal 
entregar ao Pregoeiro os documentos de credenciamento e, se for o caso, comprovar a 
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes ao Pregão; 
 

10.1.1 – Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será 
recebido pelo Pregoeiro, pelo que se recomenda a todos os interessados em participar 
da licitação que estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes do horário 
previsto para o recebimento dos envelopes; 
 

10.2 – Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais, 
devidamente credenciados, entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a 
Proposta Comercial (envelope 1) e a Documentação de Habilitação (envelope 2), 
juntamente com as amostras, quando for o caso; 
 

10.3 – O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas 
comerciais e verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 
no instrumento convocatório; 
 

10.3.1 – A (s) proposta(s) que não atender(em) aos requisitos será(ão) 
desclassificada(s); 
 

10.3.2 - Estarão aptas a participar da fase de lances verbais apenas as 
propostas selecionadas que atenderem aos requisitos do edital; 
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10.3.3 – O pregoeiro ordenará as propostas válidas, segundo a ordem 
crescente de preço global, selecionando a de menor preço e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superiores até dez por cento em relação à de menor preço; 
 

10.3.4 – Não havendo, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem da etapa de 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços nela oferecidos; 
 

10.4 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 
pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes; 
 
 

10.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, em ordem decrescente de valor; 
 

10.6. – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for 
conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços; 
 

10.6.1 – Dos lances ofertados não caberá retratação; 
 

10.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 
do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas; 
 

10.8 – Caso não sejam ofertados lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço global e o valor estimado para a contratação; 
 

10.9 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo 
Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 
 

10.10 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor e ao 
objeto, decidindo motivadamente a respeito; 
 

10.11 – Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a “Documentação de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias; 
 

10.12 – Na hipótese de duas ou mais propostas classificadas apresentarem 
preços iguais, o Pregoeiro decidirá, na ocasião, mediante sorteio. Em caso de empate 
previsto pelo art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, será adotado o 
procedimento do art. 5º do Dec. Fed. n° 6.204/07; 
 

10.13 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante 
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 
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10.14 – Se a oferta não for aceitável ou o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro 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; 
 

10.15 – Nas situações previstas nos subitens 10.8, 10.10 e 10.13, o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

 

10.16 – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes “Documentação de 
Habilitação” dos demais licitantes; 
 

10.16.1 – Após a assinatura do contrato ou expirada a validade das 
propostas, os licitantes poderão retirar os envelopes referidos no subitem anterior, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de destruição dos mesmos; 
 

10.17 – A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da 
sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o 
prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos; 
 

10.18 – Lavrar-se-á ata circunstanciada da Sessão Pública, que será assinada 
pelo Pregoeiro, por todos os licitantes presentes e, facultativamente, pelos membros da 
equipe de apoio. 
 

11 – DOS RECURSOS 
 

11.1 – Ao final da sessão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, registrando-se em ata a 
síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

11.1.1 – A falta da manifestação da intenção de recorrer, tratada no 
subitem anterior, implicará decadência do direito de recurso; 

11.1.2 – Ter-se-á como não interposto o recurso se, não obstante 
manifestada a intenção de recorrer, não forem apresentadas as razões escritas de que 
trata o item 11.1, no prazo ali indicado; 
 

11.2 – O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
da CMB, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 
(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo interregno, encaminhá-lo(s), devidamente  

 
 
informado(s), à autoridade superior para apreciação e decisão no mesmo prazo; 
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11.3 – O acolhimento de recurso importará invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento;  
 

11.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, após a adjudicação do objeto da licitação ao 
vencedor, homologará a presente licitação para determinar a contratação; 
 
12 – DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

12.1 – Esta licitação submete-se ao tipo menor preço global, e será processada e 
julgada em estrita observância ao disposto no art. 4º da Lei n. 10.520/2002; 
 

12.2 – Será desclassificada a proposta cujo objeto não corresponder às previsões 
contidas neste Edital e na legislação de regência; 
 

12.3 – Será considerada mais vantajosa para a Administração e, 
consequentemente, classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas 
as exigências e condições estabelecidas neste edital, apresente o menor preço global; 
 

12.4 – Na hipótese de não haver lances e verificada absoluta igualdade de 
preços entre duas ou mais propostas classificadas, o Pregoeiro adotará sorteio para 
desempatar ou o procedimento do art. 5º do Dec. Fed. nº 6.204/07, na hipótese haver 
microempresa ou empresa de pequeno porte envolvida no empate; 
 

13 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:  
13.1 Os pedidos de esclarecimento referentes às dúvidas de ordem técnica, bem 

como aqueles decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, por mensagem eletrônica através do e-mail 
cpl@camaradebelem.com.br até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, informando o número da licitação. 

 
14 – IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
         14.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar os termos do ato 
convocatório do pregão, na forma eletrônica, até 2 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública, conforme o disposto no artigo 18 do Decreto 
5.450, de 31 de maio de 2005, apontando as falhas e irregularidades que o viciaram. 
  
         14.2 O pedido de impugnação deverá ser formulado ao Pregoeiro, por mensagem 
eletrônica, através do e-mail cpl@camaradebelem.com.br no prazo definido no subitem 
14.1  
         14.3 caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
  
         14.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

15 – DO PAGAMENTO 
 

mailto:cpl@camaradebelem.com.br
mailto:cpl@camaradebelem.com.br
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15.1 – O pagamento dar-se-á, mensalmente, até o quinto dia útil, após o atesto 
da respectiva Nota Fiscal e de acordo com a demanda realizada pela CMB no mês 
imediatamente anterior; 
 

15.2 – Após o atesto da fatura, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, o setor 
responsável deverá encaminhá-la à setor financeiro para pagamento; 
 

15.3 – O pagamento fica subordinado à manutenção de todas as condições de 
habilitação por parte da contratada. 
 

15.4 – O pagamento ficará condicionado à verificação da situação da 
regularidade fiscal da contratada, podendo a Administração reter os pagamentos 
devidos caso a empresa vencedora não esteja regular com a seguridade social, 
consoante o § 3º, do art. 195, da Constituição Federal. 
 

16 – DAS PENALIDADES 
 

16.1 – É facultado à Administração, na hipótese de a empresa vencedora não 
assinar o termo de contrato ou não comparecer ou a recusa expressa ou tácita para a 
assinatura do citado contrato, bem como a inexecução parcial ou total do objeto, a 
aplicação de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total previsto para 
o contrato, bem como as demais sanções previstas na Lei n. 8.666/93, assegurado, nas 
duas hipóteses, a ampla defesa e o regular processo administrativo; 
 

16.2 – Na hipótese da empresa se tornar inidônea, a CMB poderá convocar os 
licitantes classificados, observada a ordem de classificação, para fornecer os bens ou 
serviços licitados, nos prazos e condições constantes de sua proposta, inclusive no 
tocante aos preços atualizados, consoante o disposto no art. 4º, incisos XVI e XXIII, 
da Lei nº 10.520/2002; 

 

16.3 – Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado 
com a Administração desta CMB poderá, garantida a ampla defesa, aplicar à licitante 
vencedora as sanções fixadas a seguir: 

a) advertência; 
 

b) no caso de descumprimento das obrigações: 
 

c) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) computada por dia de atraso, 
pelo não atendimento às exigências constantes do Contrato e do Termo de Referência 
(Anexo 1), até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e que 
a partir do décimo dia de atraso ficará caracterizada a recusa de fornecimento, o que 
autoriza a aplicação do contido no item 16.2, a critério da Administração; 
 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em 
decorrência das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo da aplicação das demais penalidades estabelecidas na referida Lei; 
 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a CMB; 
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f) 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 o CONTRATANTE pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com bases no 
subitem anterior. 
 

16.4 – Além das penalidades citadas, a empresa vencedora será descredenciada 
do SICAF e ficará sujeita ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 
Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem, às demais penalidades referidas 
no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93; 
 

16.5 – As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem 
efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobradas administrativamente e, na 
impossibilidade, judicialmente; 
 

16.6 – A empresa a ser CONTRATADA não incorrerá em multa durante as 
prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, em 
virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela 
Administração. 
 
 

17 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

17.1 – Após homologado o resultado deste pregão, a CMB convocará a licitante 
vencedora, durante a validade de sua proposta, para a assinatura do instrumento 
contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei n° 
8.666/93; 
 

17.2 – o prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela vencedora durante seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 
 

17.3 – É facultado à administração, quando a convocada não assinar o contrato, 
no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra concorrente, obedecida a 
ordem de classificação, para assiná-lo, após aceitabilidade da proposta e comprovação 
dos requisitos de habilitação; 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1 – A CMB poderá revogar a presente licitação, por interesse público, e 
deverá anulá-la por ilegalidade, "de ofício" ou mediante provocação de terceiros, 
sempre em despacho fundamentado; 
 

18.2 – A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das 
normas constantes do presente edital; 
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18.3 – A empresa vencedora obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
de cada item contratado, conforme estabelece o § 1º, do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 

18.4 – Fica assegurado ao Tribunal o direito de verificar a exatidão das 
informações prestadas pelas licitantes, antes e após a adjudicação; 

 
18.6 – No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a sustância das propostas e dos documentos 
apresentados, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos; 

18.7 – Os casos omissos neste Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro, que se 
baseará nas disposições contidas na Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, 
regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterados pelos 
Decretos n. 3.693, de 20 de dezembro de 2000, na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, bem como pela Lei n° 8.666/93, subsidiariamente, e ainda pelas 
condições e exigências estabelecidas neste edital. 
 

 
 

Belém/PA, 29 de Agosto de 2017. 
 
 
 

 
Rodimar Manito Santos 

 
Pregoeiro 
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ANEXO 2 
 

Pregão nº ..../2017  
 

 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 

Declaramos que, em observância ao Art. 4º, inciso VII, da Lei nº 
10.520/02, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação do certame em epígrafe. 
 
 
 
 

Belém, de de 2017 
 
 
 
 

______________________________________________________  
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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Pregão nº ..../2017 

 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 

 

Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que 
não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
que não empregamos menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

 

Belém, de de 2017. 
 
 
 
 

______________________________________________________  
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 4  

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, a 
inexistência de fato impeditivo de habilitação. 
 

Belém, de de 2017. 
 
 
 
 

______________________________________________________  
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 5 
 
 

Pregão N. ./2017 
 

Carta de Credenciamento 
 

 

(usar papel timbrado da empresa) 
 

Local e data 
 

Ao  
Pregoeiro da Câmara Municipal de Belém 
Belém/PA 
 

 

Senhor Pregoeiro, 
 

Pela presente, designamos o Sr.(a) 

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

identidade nº ....................., expedida pela SSP do Estado de ............................, para 

nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão nº ..../2017, podendo o  
mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, 
ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e impugnação à recursos, 
assinar atas, recorrer de decisões administrativas, assinar termo de contrato e, enfim, 
praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

_________________________________________ Assinatura do Representante Legal 
da Empresa (com firma reconhecida em Cartório) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº     /2017 
 

Processo nº 531/17 
 

ANEXO VI  
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

Termo de Contrato de prestação de 
serviços de produção, gravação, edição 
e finalização de vídeos, que entre si 
celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE 
BELÉM e       
.............................................. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, com sede nesta Capital, na Travessa 
. Curuzu n.º 1755, neste instrumento designada CONTRATANTE, representada 
por seu Presidente, Vereador Mauro Cristiano Freitas, CPF 
.................................., e a empresa .................................., com sede e   
..............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF n.º ....................................., neste ato representada por seu/sua 
....................... (Diretor ou Sócio-Gerente), CPF n.º ......................................., 
doravante designada  
CONTRATADA, tendo em vista o que consta dos Processo nº 531/17 e o 
resultado final do Pregão Presencial n° 012/2017, com fundamento na Lei nº 
10.520 e a Lei de licitações 8.666/93 e demais legislações correlatas, ajustam entre 
si a prestação de serviços de produção, gravação, edição e finalização de 
vídeo, mediante as cláusulas e as condições que seguem: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços sob demanda 
de produção, gravação, edição e finalização de vídeo para gravação das 
ações parlamentares, para veiculação no Portal e redes sociais da 
Câmara Municipal de Belém e outras atividades descritas nos Anexos I, 
na forma, prazos, condições e especificações constantes do Edital do Pregão 
Presencial nº 012/2017 e respectivos Anexos I – Termo de Referência e I-A – 
Especificação Técnica/Memorial Descritivo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS BASES DO CONTRATO  
2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos, cujos termos, 

condições e obrigações, independentemente de transcrição, vinculam e obrigam as 
partes: 
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12. a Proposta da CONTRATADA;  
13. Edital do Pregão Eletrônico n° 012/2017 e seus Anexos. 

 
2.2. Este Contrato é regido pelas normas da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações e demais preceitos legais aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Sem prejuízo das demais o obrigações legais e disposições  
deste contrato, obriga-se a CONTRATADA:          

 
3.1. A prestar serviços sob demanda de produção, edição e finalização de 

vídeo para gravação das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Belém e outras 
atividades descritas nos Anexos I e I-A, com veiculação no portal transparência da 
CMB, na forma, prazos, especificações e condições previstas no Pregão 
presencial nº 012/2017 e seus Anexos e no presente instrumento. 

 
3.2. A fornecer todo material, mão de obra, ferramentas, equipamentos e 

instrumentos necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da 
contratação. 

 
3.3. A instalar os equipamentos necessários no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis contados da assinatura do Contrato. 
 

3.4. A realizar upload dos vídeos de sessões plenárias e demais atividades 
descritas no Anexo I-A - Memorial Descritivo do Edital do Pregão n° 012/2017, em 
endereço virtual fornecido pela CONTRATANTE. 

 
3.4.1. A CONTRATADA obriga-se a substituir, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas contado de sua notificação, todo e qualquer arquivo 
disponibilizado na forma prevista no item 3.4 anterior que esteja corrompido 
e/ou apresente vícios/defeitos que impeçam sua adequada e perfeita 
exibição e/ou manipulação. 

 
3.5. A providenciar o planejamento, criação e edição dos serviços 

contratados sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE. 
 

3.6. A submeter à consideração e aprovação da CONTRATANTE todo o 
material a ser divulgado através do Portal transparência da CMB, definindo a pauta 
diária da programação. 

 
3.7. A reparar, corrigir e/ou refazer, às suas expensas, no prazo máximo de 

5 (cinco) dias contados de sua notificação, defeitos e/ou vícios detectados pela 
CONTRATANTE na prestação de serviços objeto da contratação. 

 
3.8. A manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
3.9. A cumprir e fazer cumprir todas as leis, normas, regulamentos, 

determinações e posturas expedidos pelos Órgãos Técnicos competentes, 
estaduais, federais, municipais e pela CONTRATANTE, porventura incidentes sobre 
a prestação de serviços objeto da contratação, responsabilizando-se única e 
exclusivamente por quaisquer prejuízos e perdas e danos decorrentes de infrações 
a que der causa. 
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3.10. A não subcontratar e a não transferir a outrem as obrigações 
assumidas neste Contrato sem prévia e formal autorização da CONTRATANTE. 

 
3.11. A prestar os serviços com mão de obra especializada, dentro dos mais 

rigorosos padrões técnicos, e com observância das normas técnicas pertinentes. 
 

3.12. A fornecer à Assessoria de Comunicação Social da CONTRATANTE 
relação com os nomes de todos os seus empregados/prepostos em serviço nas 
dependências da CONTRATANTE, que serão devidamente credenciados. 

 
3.13. A substituir empregado/preposto que, a critério exclusivo da 

CONTRATANTE, execute os serviços objeto da contratação de forma não 
satisfatória e/ou inadequada.  

 
3.14. A atender as exigências e determinações formuladas pela 

CONTRATANTE através do órgão encarregado da fiscalização da execução dos 
serviços objeto da contratação, sem ônus para a mesma. 

 
3.15. A indicar e manter preposto para responder pelo cumprimento das 

obrigações decorrentes do presente contrato perante a CONTRATANTE. 
 

3.16. A consultar, por escrito, a fiscalização da CONTRATANTE, para dirimir 
dúvidas a respeito da execução da prestação de serviços objeto da contratação. 

 
3.17. A apresentar durante a execução do Contrato, sempre que solicitado, 

no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento da solicitação, 
documentos comprobatórios do cumprimento da legislação em vigor em relação às 
obrigações decorrentes da presente contratação, em especial ônus e encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

 
3.18. A responsabilizar-se: 

 
3.18.1. por infração ou descumprimento das cláusulas deste 
Contrato; 

 
3.18.2. pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, com isenção da 
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades em relação aos mesmos; 

 
3.18.3. pelas perdas e danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes da execução das obrigações decorrentes do presente 
Contrato, com isenção da CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades 
em relação aos mesmos; 

 
3.18.4. por todo e qualquer risco e infortúnio de trabalho decorrente 

da execução das obrigações oriundas do presente Contrato, com isenção da 
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade relativa aos mesmos; 

 
3.18.5. por eventuais danos causados a bens da CONTRATANTE 

decorrentes da execução das obrigações oriundas do presente Contrato, 
obrigando-se a efetuar o ressarcimento no prazo máximo de 15 dias, 
contados de sua intimação. 

 
3.19.5.1. Caso não efetue o ressarcimento no prazo estipulado 

acima, a CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar o desconto do 
valor devido em fatura da CONTRATADA, com o que esta anui 
expressamente. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE Obriga-se a CONTRATANTE a: 
 

4.1. Efetuar o pagamento decorrente do presente Contrato nos prazos e 
condições estabelecidas na Cláusula Sexta deste Contrato. 

 
4.2. Acompanhar e fiscalizar, através de técnicos indicados da Assessoria de 

Comunicação Social, a perfeita execução dos serviços objeto do presente Contrato. 
 

4.3. Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA nos locais de prestação 
dos serviços, mediante prévia identificação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO  
5.1. O presente contrato tem vigência a partir de  ...................... 2017, 

quando começará a produzir seus efeitos.  
5.2. O prazo de execução deste contrato será de 12 (doze) meses e pode 

ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, nos termos da Lei n º 8.666/93 e 
suas alterações.  

5.2.1. Em caso de prorrogação, o preço poderá ser reajustado para 
fins de correção monetária com base na variação do IPCA no período de 
vigência anterior.  
5.3. O início dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
após a ordem de 

início. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
6.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a execução 

dos serviços e respectiva atestação pela Assessoria de Comunicação Social da 
CONTRATANTE e o recebimento da NOTA FISCAL/FATURA, conforme disposições 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

6.2. Para o caso de faturas incorretas, a CONTRATANTE terá o prazo de 10 
(dez) dias úteis para devolução à CONTRATADA, passando a contar novo prazo de 
10 (dez) dias úteis, após a entrega do novo documento de pagamento.  

6.3. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros 
fatos de responsabilidade da CONTRATADA que importem prolongamento de 
prazos previstos neste Contrato.  

6.4. A CONTRATANTE procederá à retenção de tributos porventura 
incidentes sobre a prestação de serviços objeto da contratação (INSS, ISS e IRF, 
etc.) nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a CONTRATADA a 
discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente a tais tributos.  

6.5. A CONTRATADA obriga-se a apresentar, juntamente com a NOTA 
FISCAL/FATURA os comprovantes de quitação das obrigações perante o INSS, 
FGTS, bem como CNDT, do mês imediatamente anterior. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
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7.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais 
poderão ser aplicadas na forma da Lei nº 8666/93, art. 86 e seguintes, e da Lei nº 
10.520/02:  

7.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas 
irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrarem nos 
dispositivos seguintes:  

7.1.2. Multa: 
 

7.1.2.1. de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 
inadimplência, calculada sobre o valor total da contratação, até o 
limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na execução da prestação 
objeto do contrato; 

 
7.1.2.2. de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do 

valor atualizado do contrato, em caso de inexecução parcial ou total 
do contrato. 

 
7.1.2.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o 
valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus.  

 
7.1.2.4. A multa dobrará em cada caso de reincidência, não 

podendo ultrapassar a 30% do valor do contrato atualizado, sem 
prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor que 
venham a ser causados ao erário público, e/ou rescisão.  
7.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

impedimento de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM por até 2 
(dois) anos. 

 
7.1.4. 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 o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 
7.2. A CONTRATADA que, quando convocada, não assinar o Contrato, ou 

não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, ficará sujeita à multa de 10% sobre o valor total estimado para o 
fornecimento objeto da presente licitação, podendo a Câmara Municipal de Belém 
convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação. 

 
7.3. 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, garantido o direito 
ao contraditório e à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, conforme dispõe o art. 
7º da Lei nº 10.520/02. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO  
8.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e 

avaliação por parte da CONTRATANTE, através dos servidores a serem indicados 
pela Diretoria de Comunicação Social.  

8.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, 
deverão ser atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE.  

8.3. A Fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica 
corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a CONTRATADA de 
sua responsabilidade pela perfeita execução do objeto do Contrato. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
O descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações legais ou 

contratuais assegura à CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato, nos casos 
e formas dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8666/93, sem prejuízo das demais 
cominações cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO 
 

10.1. O valor mensal do presente contrato é de R$ _________ 
(_______________________) e para 12 meses é de R$ ________ 
(_______________________), no qual já se encontram 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, materiais de consumo, seguro, e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 
10.2. O valor deste contrato não terá reajuste durante o período de sua vigência.  

 
10.3. A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta da dotação 

orçamentária da CONTRATANTE – Projeto atividade 2170 – 
Operacionalização das Ações Administrativas – Dotação orçamentaria 
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica, neste 
exercício e, à conta de dotação específica nos exercícios seguintes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 
 

Será dispensado a garantia da execução da prestação de serviços objeto do 
presente contrato, a CONTRATADA presta garantia no valor de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, através da modalidade prevista no inciso ___ do§ 1º 
do art. 56 da Lei nº 8.666/93 e alterações, em virtude dos serviços serem 
executados sob demanda, isto é somente no que for produzido e autorizado pela 
CMB. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

Para dirimir eventuais litígios na execução deste Contrato, fica eleito e 
convencionado o foro da comarca de Belém/PA, com expressa renúncia de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma, perante testemunhas. 

 
Belém, de de 2017.  

 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
CONTRATANTE  

 
 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 

 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 

 

______________________________ 
 
 

 

______________________________ 
 
 

 


