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PARECER JURÍDICO 
 

 

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 001/2017 CMI - CC 

MODALIDADE: Carta Convite 

TIPO: Preço Por Item 

Senhor(a) Presidente da Comissão de Licitação 

 
Vem a está Assessoria Jurídica, para exame e aprovação, as minutas de Edital e Contrato 

com vistas à deflagração do procedimento licitatório para Contratação de empresa para 

Locação de veículo (carro de passeio, 04 portas, 05 ocupante e com ar condicionado), para 

suprir necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA., conforme orçamento anexo 

ao certame. 

 

O texto da minuta em análise, sob o ângulo jurídico – formal, guarda conformidade 

com as exigências legais preconizadas para os instrumentos da espécie, em especial a Lei 

nº. 8666/93. 

 

Diante do exposto, opino pela aprovação da minuta, propondo o retorno do processo 

a Comissão de Licitação para as providências cabíveis. 

 

 
IRITUIA/PA, 03 de fevereiro de 2017. 

 

 
 

_____________________________________ 
CESAR AUGUSTO ASSAD FILHO 

Advogado da CMI 
OAB/PA – 10.672 
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PARECER JURÍDICO 
 
LICITAÇÃO Nº 001/2017 CMI - CC 
MODALIDADE: Carta Convite 
TIPO: Preço Global 
 
Compareceram ao processo licitatório as licitantes: M E E CRISTO REI TRANSPORTE - 

ME, EXPRESSO SOUZA RAMOS - ME e A M LOPES TRANSPORTES - ME, cumprindo, 
assim o aspecto formal adotado pela CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA. 

Os preços ofertados pela licitante são os que se seguem: 
 

RELAÇÃO DE PREÇOS DAS PROPOSTAS 

001 - M E E CRISTO REI TRANSPORTE - ME 

VALOR: R$ 38.500,00 

002 - EXPRESSO SOUZA RAMOS - ME 

VALOR: R$ 40.150,00 

003 - A M LOPES TRANSPORTES - ME 

VALOR: R$ 39.600,00 

Somos favoráveis à Homologação e a Adjudicação em favor do licitante M E E CRISTO REI 

TRANSPORTE - ME, como o valor total R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos 

reais), por ter apresentado a melhor proposta para a Administração. 

 
 

IRITUIA/PA, 15 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

_____________________________________ 
CESAR AUGUSTO ASSAD FILHO 

Advogado da CMI 
OAB/PA – 10.672 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

 
 
Pelo presente termo, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, 

torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que 

trata o processo licitatório nº. 001/2017 CMI - CC, que teve como objetivo a seleção da 

melhor proposta para a Contratação de empresa para Locação de veículo (carro de passeio, 

04 portas, 05 ocupante e com ar condicionado), para suprir necessidades da CÂMARA 

MUNICIPAL DE IRITUIA /PA., conforme orçamento anexo ao certame. Foi em toda sua 

tramitação atendida à legislação pertinente. 

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº. 

001/2017 CMI - CC e ADJUDICO à proponente M E E CRISTO REI TRANSPORTE - ME, 

como o valor total R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais), vencedora 

desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. 

 
Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume. 
 
 

IRITUIA/PA, 16 de fevereiro de 2017. 
 

 
 
 

___________________________________________ 

ANTONIO DOS SANTOS SOARES 

PRESIDENTE DA CMI 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2017 CMI - CC 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para Locação de veículo (carro de 

passeio, 04 portas, 05 ocupante e com ar condicionado), para suprir necessidades da 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, para atender a CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, 

conforme orçamento anexo ao certame. 

Aos 14 de fevereiro de 2017, em IRITUIA/PA, na sala de reunião da COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, situada na CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, reuniram – se a partir das 

10h00min, em sessão pública, os membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, constituída por 

MILTON ALVES BARROS, JEAN GOMES BASTOS e MAURA DE NAZARÉ GUIMARÃES 

PIERRE – presidente, Secretário e Membro abaixo assinados, encarregados, nos termos 

desse processo licitatório, de dirigir e julgar o processo licitatório nº 001/2017 CMI - CC, 

na modalidade convite, destinada a selecionar a melhor proposta sob a forma por Item 

para a Contratação de empresa para Locação de veículo (carro de passeio, 04 portas, 05 

ocupante e com ar condicionado), para suprir necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE 

IRITUIA/PA., conforme orçamento anexo ao certame, com a finalidade de abrir as 

Propostas de Preços, examinar seu conteúdo, julgar e classificar, segundo o instrumento 

convocatório as propostas aceitas. Abertos os trabalhos da comissão pelo presidente, 

constatou-se a presença das proponentes: M E E CRISTO REI TRANSPORTE - ME, 

EXPRESSO SOUZA RAMOS - ME e A M LOPES TRANSPORTES - ME. Ato contínuo, os 

envelopes são abertos e os documentos são franqueados aos licitantes e membros da 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, não encontrando nenhuma irregularidade com a 

documentação das proponentes. Concluída a abertura dos envelopes de Propostas de 

Preços e o devido exame dos mesmos, passou-se ao julgamento tendo em vista o critério 

editalício de MENOR PREÇO GLOBAL, onde se constatou que o participante M E E 

CRISTO REI TRANSPORTE - ME foi vencedor por oferecer a proposta mais 

vantajosa para a Administração com o valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e 

quinhentos reais) 

Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, e todos, quando perguntados pelo 

presidente se abriam mão do eventual direito de recurso, disseram sim. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO agradeceu aos 

presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de 

acordo, pede a Presidente que todos assinem. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
Presidente –___________________________________________ 
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Secretário –___________________________________________ 
 
Membro - ____________________________________________ 
 

PARTICIPANTES DO CERTAME 
 
M E E CRISTO REI TRANSPORTE - ME -_____________________________________________ 
 
 
EXPRESSO SOUZA RAMOS - ME -___________________________________________________ 

 
 
A M LOPES TRANSPORTES - ME - ___________________________________________________ 
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CONTRATO Nº 2002001/2017 
  
 
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 
IRITUIA/PA, Pessoa Jurídica de direito Público interno, devidamente cadastrada no 
CNPJ 04.305.595/0001-44, com endereço na Rua Cel. João Câncio, nº 09, bairro 
Centro, IRITUIA/PA, neste ato representada por seu Presidente Vereador ANTONIO 
DOS SANTOS SOARES, brasileiro, paraense, casado, portador da carteira de 
identidade nº. 6162023 PC/PA, CPF nº. 065.5875.692-34, residente e domiciliado na 
Vila Itabocal, s/n, Comunidade do Livramento do Itabocal, doravante denominada 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa M E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA, 
CNPJ Nº 22.953.097/0001-90, com sede na Rua Principal, SN, Comunidade Cristo Rei 
Principal, São Miguel do Guamá/PA, neste ato representada por seu Sócio Proprietário 
EDIMILSON DA SILVA PEREIRA, brasileiro, paraense, casado, portador da carteira 
CNH nº. 03943715689 DETRAN/PA, CPF nº. 690.510.972-04, residente e domiciliado 
na Rua Principal, SN, Comunidade Cristo Rei Principal, São Miguel do Guamá/PA, 
CEP. 68.660-00, de agora em diante denominada CONTRATADA (O), tem o justo 
acordo conforme cláusulas e condições seguintes; 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 
 Locação de veículo, carro de passeio, 04 portas, 05 ocupantes, com ar condicionado 
para suprir necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, conforme 
especificações constantes do ANEXO I, parte integrante deste edital, para atender as 
necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, conforme orçamento anexo I ao 
certame. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Este contrato fundamenta-se na Lei número 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
posteriores alterações, bem como na licitação na modalidade convite, Nº 001/2017 
CMI/PA. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES E REPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 
3.1 Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos 

no processo licitatório Nº 001/2017 CMI/PA                                                                
3.2 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao 

patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas 
atividades profissionais, objeto deste contrato; 

3.3 Encaminhar para o Setor Financeiro da (o) CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA 
as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/ faturas concernentes ao objeto 
contratual; 

3.4 Assumir integralmente a responsabilidade por todos os ônus decorrente da 
execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e 
previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 

3.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na 
licitação que gerou este contrato, decorrente do (a) convite Nº 001/2017 CMI/PA. 

3.6 Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas 
pela contratante; 

3.7 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite 
fixado no inciso I, do art. 65, da Lei número 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

 
CLAUSULA QUARTA – DAS REPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
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4.1  contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as condições necessárias 
ao pleno comprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei número 8.666/ 93 e suas alterações posteriores; 

4.2 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
4.3 Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionadas com a execução 

do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencia corretivas; 
4.4 Providenciar os pagamentos à contratada à vista das Notas Fiscais / Faturas 

devidamente atestada pelo Setor competente. 
 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
5.1 À vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, 
extinguindo-se dia 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado de em 
consonância com a Lei 8666/93. 
 
CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
6.1 Constituem motivo para a rescisão contratual as constantes dos artigos 77, 78 e 79 
da Lei número 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito. 
 
CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
7.1  Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de 
atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a 
CONTRATADA, sendo – lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 
                      ADVERTÊNCIA ; 

- Multa 
- Suspensão temporária de participações em Licitações e 

promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar 
com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, 
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 
7.2 Às multas previstas acima serão as seguintes: 
 

- Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez inteiros por 
cento) sobre o valor contratual. 

   
- Multa por inexecução total do ajuste: 30% ( trinta inteiros por 

cento) sobre o valor contratual. 
- Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio 

por cento) sobre o valor contratual, por dia, até seu 
cumprimento. 

- Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela 
fiscalização: 1% (um inteiro por cento) sobre o valor contratual, 
por dia, até seu atendimento  cumulativamente, facultada a 
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.3 O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para a CÂMARA 
MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 
notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por 
ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

7.4 O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades 
que deram causa a penalidade;  

7.5 Às penalidades somente serão reveladas em razão de circunstâncias excepcionais, 
e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 
facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e 
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desde que formuladas no prazo Maximo de 05 (cinco) dias da data em que foram 
aplicadas. 

 
CLAUSAULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 
8.1 O valor total da presente avenca é de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos 
reais), sendo que pagamento mensal, no valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos 
reais) a ser pago a partir do vinte de cada mês, segundo as autorizações expedidas 
pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, e de conformidade com as notas 
fiscais/ faturas e/ou recibos da proposta adjudicadas.  

 
CLAUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
9.1 O objeto deste contrato será recebido pela contratante consoante o disposto no art. 
73 da Lei Federal número 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 
CLAUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
10.1 Às despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do (a) 
CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, na dotação orçamentária Exercício 2017. 
0101 – CAMARA MUNICIPAL 
01 031 0001 2.001 – MANUTENÇÃO DA CMI 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 
Ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente à 
conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
11.1 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 
I - Unilateralmente pelo CONTRATANTE: 

a) quando houver modificado do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 
essa Lei; 

II - Por acordo das partes: 
a) quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços ou do 

modo de fornecimento, em face de verificação  técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários; 

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 
circunstância supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos 
serviços; 

c) nas hipóteses excepcionais da revisão de preços, que serão tratadas de acordo 
com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de 
eventual desequilíbrio econômico- financeiro do contrato.   
 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
12.1 Este contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada 
na Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos 
omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de 
direito privado. 
12.2 Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o 
instrumento convocatório que procedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, 
constantes do processo licitatório Nº 001/2017 CMI/PA. 
12.3 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face 
da superveniência de normas federais e municipais disciplinados a matéria. 
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12.4 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das 
cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 
12.5  Fica eleito o Foro da cidade de IRITUIA/PA, como o único capaz de dirimir as 
dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
12.6 Para firmeza e como prova de haverem as parte, entre si, ajustado e contratado, é 
lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 
 

 

 IRITUIA/PA, 20 de FEVEREIRO de 2017. 

 

 

__________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA 
ANTONIO DOS SANTOS SOARES 

Ver. Presidente 
 

 

__________________________________________ 
M E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA 

CNPJ Nº 22.953.097/0001-90 
EDIMILSON DA SILVA PEREIRA 

Sócio Proprietário 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 - __________________________________ 

CPF: 

2 - __________________________________ 

CPF: 
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Parecer Final de Regularidade do Controle Interno 

 

O Sr. NEYDSON NASCIMENTO RIBEIRO, portador da C.I. Nº 500.258-7 PC/PA e CPF 

nº.528.773.452-20 e registro Profissional CRC/PA Nº 015832/O-3, brasileiro, casado, 

funcionário publico, residente e domiciliado na Avenida Pio XII, Nº 650, Perpetuo Socorro, nest 

Cidade de São Miguel do Guama Pará, CEP: 68.660-000, responsável pelo Controle Interno da 

Câmara Municipal de Irituia/PA, Município de Irituia, nomeado nos termos da Portaria nº. 

004/2017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 

2014, que analisou integralmente o Processo n.º 001/2017 – Carta Convite, referente à Locação 

de veículo, carro de passeio, 04 portas, 05 ocupantes, com ar condicionado para suprir 

necessidades  da Câmara Municipal de Irituia/PA, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 

8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo 

se encontra: 

(X)Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e 

contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade; 

(   )Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas 

enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo. 

(   )Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle 

Interno, encaminhado como anexo. 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação 

por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao 

Ministério Público Estadual, para as providências de alçada. 

. 

Irituia/PA, 14 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
NEYDSON NASCIMENTO RIBEIRO 
Chefe de Divisão do Controle Interno 

CPF.  528.773.452-20 
CRC/PA Nº 015832/O-3 
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CONVITE DE PARTICIPAÇÃO 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em cumprimento com as disposições legais, torna público seu 
interesse em fornecer o produtos em anexo e termo de referência do edital ( anexo II ) 
especificados, convidamos a empresa M E E CRISTO REI TRANSPORTE - ME, solicito com 
urgência que remeta – me a proposta conforme o modelo no termo de referência já citado 
acima para que a comissão juntamente com o PRESIDENTE DA CMI possamos dar 
andamento ao processo de licitação carta Convite Nº 001/2017. 
 
Data da Abertura: 14 de fevereiro de 2017 
Horário: as 10h00min  

 
 
Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo licitatório, 
constituindo então uma proposta de preço, ficando V. Sas. Na obrigatoriedade de aceitar a 
ORDEM DE FORNECIMENTO que por ventura lhes seja enviada para resultado da presente 
licitação. 
 
A entidade se reserva no direito de adquirir apenas parte dos produtos discriminados, ou 
rejeitar todos deste que haja conveniência para seu fornecimento. 
 
 
 

IRITUIA/PA, 06 de fevereiro de 2017.     
 
 
 

________________________________ 
MILTON ALVES BARROS 

Presidente CPL - CMI 
 
 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA 

 
Recebi a Carta Convite Nº 001/2017, emitido dia 06/02/2017 para oferecimento de 
preços, objeto dos itens constantes na mesma. 
Estamos cientes da obrigatoriedade da cotação dos preços e a execução se acaso fomos 
vencedores. 
 
 
 

 

 
____________________________________________ 

M E E CRISTO REI TRANSPORTE - ME  

CNPJ: 22.953.097/0001-90 
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CONVITE DE PARTICIPAÇÃO 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em cumprimento com as disposições legais, torna público seu 
interesse em fornecer o produtos em anexo e termo de referência do edital ( anexo II ) 
especificados, convidamos a empresa EXPRESSO SOUZA RAMOS - ME, solicito com 
urgência que remeta – me a proposta conforme o modelo no termo de referência já citado 
acima para que a comissão juntamente com o PRESIDENTE DA CMI possamos dar 
andamento ao processo de licitação carta Convite Nº 001/2017 
 
Data da Abertura: 14 de fevereiro de 2017 
Horário: as 10h00min  
 
 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo licitatório, 
constituindo então uma proposta de preço, ficando V. Sas. Na obrigatoriedade de aceitar a 
ORDEM DE FORNECIMENTO que por ventura lhes seja enviada para resultado da presente 
licitação. 
 
A entidade se reserva no direito de adquirir apenas parte dos produtos discriminados, ou 
rejeitar todos deste que haja conveniência para seu fornecimento. 
 
 
 

IRITUIA/PA, 06 de fevereiro de 2017.     
 
 
 

 

________________________________ 
MILTON ALVES BARROS 

Presidente CPL - CMI 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA 
 
Recebi a Carta Convite Nº 001/2017, emitido dia 06/02/2017 para oferecimento de 
preços, objeto dos itens constantes na mesma. 
Estamos cientes da obrigatoriedade da cotação dos preços e a execução se acaso fomos 
vencedores. 

 

 

 

___________________________________ 

EXPRESSO SOUZA RAMOS - ME  
CNPJ: 04.272.337/0001-09 
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CONVITE DE PARTICIPAÇÃO 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em cumprimento com as disposições legais, torna público seu 
interesse em fornecer o produtos em anexo e termo de referência do edital ( anexo II ) 
especificados, convidamos a empresa A M LOPES TRANSPORTES - ME, solicito com 
urgência que remeta – me a proposta conforme o modelo no termo de referência já citado 
acima para que a comissão juntamente com o PRESIDENTE DA CMI possamos dar 
andamento ao processo de licitação carta Convite Nº 001/2017 
 
Data da Abertura: 14 de fevereiro de 2017 
Horário: as 10h00min  
 
 
Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo licitatório, 
constituindo então uma proposta de preço, ficando V. Sas. Na obrigatoriedade de aceitar a 
ORDEM DE FORNECIMENTO que por ventura lhes seja enviada para resultado da presente 
licitação. 
 
A entidade se reserva no direito de adquirir apenas parte dos produtos discriminados, ou 
rejeitar todos deste que haja conveniência para seu fornecimento. 
 

 
 

IRITUIA/PA, 06 de fevereiro de 2017.     
 
 
 
 

 

________________________________ 
MILTON ALVES BARROS 

Presidente CPL - CMI 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA 
Recebi a Carta Convite Nº 001/2017, emitido dia 06/02/2017 para oferecimento de 
preços, objeto dos itens constantes na mesma. 
Estamos cientes da obrigatoriedade da cotação dos preços e a execução se acaso fomos 
vencedores. 
 
 

 
___________________________________ 

A M LOPES TRANSPORTES - ME  

CNPJ: 19.451.056/0001-90 
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EDITAL DE CARTA CONVITE N.º 001/2017 – CMI/PA 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, ESTADO DO PARÁ comunica as empresas e pessoas físicas 
interessadas em participar da licitação para locação de veículo automotor, combustível a gasolina/álcool, passeio, 
04 portas, 05 ocupantes, com ar condicionado para suprir necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE 
IRITUIA, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º 005/2017, de 02 de 
janeiro de 2017, doravante denominada apenas C.P.L., torna público, para conhecimento dos interessados, que 
de acordo com o disposto na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e as condições estabelecidas 
neste Edital, encontra-se aberta à licitação na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme especificações constantes do ANEXO I - ÚNICO deste Edital. O recebimento e abertura 
dos envelopes habilitação e proposta dar-se-á às 10:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2017, ou no primeiro dia 
útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de reunião da Comissão de Licitações, 
na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, na Rua: Cel. João Câncio, nº 09 – Centro,  IRITUIA/Pa. 

 
1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 Locação de veículo, carro de passeio, 04 portas, 05 ocupantes, com ar condicionado para suprir necessidades da 
CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, conforme especificações constantes do ANEXO I, parte integrante 
deste edital. 

 
2 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
2.1 As despesas com execução do presente Edital serão oriundos do Orçamento Anual para o Exercício de 2017 
através de recurso Constitucional (duodécimo). 

 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 As firmas e as pessoas físicas candidatas à licitação deverão satisfazer às condições expressas no presente 
edital e à legislação específica que rege a matéria. 
3.2 Não poderá participar a firma ou a pessoa física que não houver cumprido compromissos anteriores com a 
CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, ou que tiver incorrido nas penalidades previstas nos Parágrafos III e 
IV do art. 87, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 
3.3 Estará impedida de participar da licitação, a firma cujos dirigentes, gerentes, sócios, detentores de mais de 
5% (cinco por cento) do capital social responsáveis e técnicos ou pessoa física, tenham vínculo de parentesco ou 
afinidade com qualquer dirigente ou servidor da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA ou que o tenha sido 
servidor da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do 
ato convocatório, inciso II e III do art. 9.º da lei n.º 8.666, de 21.06.93. 
3.4 A firma ou pessoa física licitante deverá apresentar, os documentos nos envelopes “01” “HABILITAÇÃO” e 
“02” “PROPOSTA”, conforme os requisitos deste edital. 
3.5 Os envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” poderão ser apresentados por procurador, 
devidamente credenciado por instrumento público ou particular de procuração, com poderes específicos, 
acompanhados da respectiva carteira de identidade, com plenos poderes, para tomar todas e quaisquer 
deliberações atinentes a esta licitação. 
3.6 Em sendo a procuração particular, a mesma deverá ter, além de poderes específicos para esta licitação, a 
firma do outorgante reconhecida em cartório, devidamente autenticada por cartório competente. 
3.7 Cada firma ou pessoa física licitante só poderá contar com 01 (um) representante, cuja procuração deve ser 
apresentada em envelope separado. 
3.8 No caso do representante ser sócio ou diretor da empresa licitante, o instrumento procuratório será 
substituído pela apresentação da cédula de identidade, e a representação será comprovada quando da abertura do 
envelope “HABILITAÇÃO”, verificando-se o nome do respectivo diretor/sócio no ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social da empresa, em seus termos aditivos vigentes ou documento de eleição de seus administradores, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. 
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4.  DA HABILITAÇÃO – DOCUMENTOS 
4.1 Para habilitação jurídica, o licitante deverá apresentar: 
4.2.1 O envelope “01” – “HABILITAÇÃO”, com o timbre da empresa, colado, rubricado no fecho e endereçado 
a: 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, sito na Rua: Cel. 
João Câncio, nº 09 – Centro, IRITUIA/PA  
 
ENVELOPE “01” – “HABILITAÇÃO” 

5.  HABILITAÇÃO JURÍCICA 
5.1. Comprovante de  que recebeu o respectivo Edital  e seus Anexos;  
5.2. Alvará de Licença Municipal  do ano em curso;  
5.3. Registro Comercial ,  no caso de empresa individual;  
5.4. Ato Constitutivo,  Estatuto ou Contrato Social  e sua Alterações em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais.  No caso de sociedad es comerciais ou 
sociedades por ações , deverão ser acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores,  no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais,  a execução 
de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da l icit ação.  
5.5. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –  CNPJ;  
5.6. Ficha de Inscrição Cadastral  –  FIC 

6.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 
6.1. Balanço Patrimonial  e demonstrações contábeis do último exercício f inanceiro assinado 
por contador registrado no Conselho de  Contabil idade, acompanhado d a Certidão de 
Regularidade Profissional ,  já exigíveis e  apresentados na forma da lei ,  vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios,  podendo ser atualizados por índices 
oficiais;  
6.2.  Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de 
materiais, não será exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial 
do último exercício social conforme dispõe o Decreto Estadual 878. 
6.3.  Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo cartório do 
distribuidor do estabelecimento principal (sede) da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 
(noventa) dias da data limite para a sua apresentação. 

7.  REGULARIDADE FISCAL 
7.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da apresentação de CND – Certidão 

Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa; 

7.2. O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro 
do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma 
das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 

2014 e abrange todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN; 

7.3.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

7.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou Certidão Conjunta PGFN/RFB; 

7.5.  Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual que se fará mediante a apresentação de: Certidão Negativa 
(ou Positiva com efeitos de Negativa) relativa a ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação 
dos Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação; ou Certidão  Negativa (ou 
Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Tributários da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do 
Estado/Coordenadoria da Dívida Ativa; 
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7.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
7.6. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art.  7 º da Constituição Federal  será 
comprovado mediante Declaração f irmada pelo interessado ou seu representante legal ,  em 
que declare,  sob as penas da lei ,  que não emprega mão -de-obra que constitua violação ao 
disposto naquele preceito constitucional.  (Anexo II)  
7.7. Os documentos apresentados cujo prazo de validade esteja expirado acarretarão a inabilitação do licitante. 
Os documentos que não possuírem prazo de validade expressa somente serão aceitos se, na data de abertura dos 
envelopes, as datas de emissão não excederem a 30 (trinta) dias. 
 
8.  PARA HABILITAÇÃO FÍSICA, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR: 
8.1. O envelope “01” – “HABILITAÇÃO”, com o timbre da empresa, colado, rubricado no fecho e endereçado a: 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, sito na Rua: Cel. 
João Câncio, nº 09 – Centro, IRITUIA/PA  
 
ENVELOPE “01” – “HABILITAÇÃO” 
 
9.  No envelope "01" - HABILITAÇÃO deverá conter: 
9.1. Certificado de Propriedade do Veículo, IPVA, Dut e o Bilhete de Seguro, dentro do prazo de validade e em 
nome da licitante. 
9.2. Cópia da Cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF). 
9.3. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal no domicilio da Licitante. 
9.4. Os documentos apresentados cujo prazo de validade esteja expirado acarretarão a inabilitação do licitante. 
Os documentos que não possuírem prazo de validade expressa somente serão aceitos se, na data de abertura dos 
envelopes, as datas de emissão não excederem a 30 (trinta) dias. 
9.5. Todos os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via autenticada em cartório competente. 
9.6.  Não será aceita a entrega parcial da documentação exigida. 

 
10.  DA PROPOSTA 
10.1 - A proposta deverá ser apresentada, sob pena de não ser considerada, em envelope com timbre da firma ou 
em nome da pessoa física, colado, rubricado no fecho, denominado n.º 02 – PROPOSTA, endereçado à 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA de acordo com o item 
4.1.1 e 4.2.1 deste edital, e preencher os seguintes requisitos: 
10.2 - Fazer menção a presente Carta Convite (número do edital, dia e hora de abertura); 
10.3 - Ser apresentada em 01 (uma) via original, datada e digitada em papel timbrado da firma ou em nome da 
pessoa física, sem emendas, rasuras ou entrelinhas; 
10.4 - Conter o nome, CNPJ e o endereço da firma licitante ou o nome, CPF e o endereço da pessoa física; 
10.5 - Estar datada e assinada, na última página e rubricada nas demais; 
10.6 - Conter prazos de validade da proposta, não devendo ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
abertura da proposta. A ausência desta indicação subtende-se o prazo de validade de 60 (sessenta) dias.(artigo 
64, parágrafo 3º, Lei 8.666/93). 
10.7 - A proposta deverá ser apresentada, exclusivamente, na moeda vigente no país, sendo o preço unitário e o 
preço total descritos por extenso e numérico em real. Em caso de divergência entre os valores, considerar-se-á o 
valor escrito por extenso. 

 
11 - DO PAGAMENTO 
11.6 - O pagamento será feito mediante a apresentação da respectiva fatura e do recibo, podendo o prazo de 
pagamento estender-se até dia 10 (dez) do mês subseqüente. 

 
12 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
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12.1 - Na data, local e hora indicados no preâmbulo deste Edital, as firmas e pessoas físicas licitantes, através de 
seus representantes legais ou procuradores devidamente credenciados, deverão apresentar-se no local designado 
para a reunião, munido dos 02 (dois) envelopes fechados, denominados n.º 01 – HABILITAÇÃO e n.º 02 – 
PROPOSTA, contendo na parte externa a razão social da firma ou o nome da pessoa física, endereço e referência 
a presente Carta Convite. 
12.2 - O instrumento legal que credencia o procurador, referido no item anterior, deverá ser apresentado à 
Comissão Permanente de Licitações antes da entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta. 
12.3 - Após o presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL declarar encerrado o prazo para o 
recebimento dos envelopes, HABILITAÇÃO e PROPOSTA, nenhum outro documento poderá ser recebido pela 
comissão, assim como, não serão permitidos adendos ou esclarecimentos sobre as propostas, ou sobre os 
documentos em geral, exceto se for de interesse da Administração Municipal, quando esta poderá requisitar as 
justificativas que entender pertinentes para aclarar dúvidas sobre a interpretação da proposta. 
12.4 - A comissão de licitação abrirá os envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO, examinará os documentos de 
habilitação e só abrirá os envelopes n.º 02 – PROPOSTA, se todos os licitantes manifestarem desistência 
expressa de interposição de recursos da decisão da Comissão, quanto à habilitação ou não dos demais licitantes. 
12.5 - Havendo algum licitante que não manifeste desistência expressa de interposição de recurso, será marcada 
nova data para abertura dos envelopes n.º 02 – PROPOSTA, dos concorrentes habilitados, transcorridos o prazo 
legal sem que haja interposição de recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos de acordo com a Lei n.º 
8.666, de 21.06.93. 
12.6 - Antes da abertura dos envelopes n.º 02 – PROPOSTA, a comissão de licitação devolverá aos concorrentes 
inabilitados seus envelopes Proposta, devidamente fechados. 
12.7 - Abertos os envelopes n.º 02 – PROPOSTA, as propostas serão analisadas e rubricadas pelos membros da 
comissão e licitantes habilitados e legalmente representados. 
12.8 - Das reuniões realizadas serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas as ocorrências que 
interessarem no julgamento da licitação. 
12.9 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão, a juízo do presidente da comissão, por este resolvido, 
na presença dos licitantes ou deixados para ulterior deliberação, devendo o fato, em ambos os casos, ser 
registrado em ata. 

 
13 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
13.1 - Para julgamento das propostas será considerado o menor preço global ofertado em moeda vigente no país. 
13.2 - Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, 
ainda que o ato convocatório desta licitação não tenha esclarecido limites mínimos. 
13.3 - Não se admitirá a correção de valor pela firma licitante, não sendo admissível à inclusão de quaisquer 
descontos para efeito de julgamento. 
13.4 - Serão levados em conta os fatores resultantes de maior vantagem para os cofres públicos e interesses da 
Administração e, classificada em primeiro lugar, a licitante cuja documentação esteja em consonância com o 
exigido neste Edital e que apresente MENOR PREÇO, desde que não haja padronização do objeto licitado. 
13.5 - Havendo igualdade entre dois ou mais preços, para efeito de desempate, será procedido sorteio, em sessão 
pública, onde apenas participarão aqueles licitantes que tiverem empatados, conforme legislação em vigor. 
13.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, que forem apresentadas 
por licitantes suspensos ou declarados inidôneos para licitar com a Administração ou qualquer órgão da 
Unidade Federativa, e que contenham emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 

 
14 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
14.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela comissão de licitação serão acolhidos nos termos do art. 
109 da Lei 8.666/93. 
 
15 – DA HOMOLOGAÇÃO 
15.1 - A homologação do processo licitatório será feita pela CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, ESTADO 
DO PARÁ. 
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16 - DA ADJUDICAÇÃO 
16.1 - A adjudicação será feita ao Licitante que apresentar a melhor Proposta Global, ficando o Contratado 
obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões  até 25% (vinte e cinco por 
cento), do objeto contratado, conforme parágrafo primeiro do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e sua legislação 
subseqüente. 

 
16.1 - DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO 
16.1 - O veículo locado deverá ficar a disposição da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, até a data de 31 de 
dezembro de 2017, sendo o combustível e o motorista de responsabilidade da Câmara Municipal de Irituia, 
imediatamente após a assinatura do Contrato. 
16.2 - O recebimento do veículo locado no Setor competente ocorrerá mediante o cumprimento das exigências 
constantes do Anexo I. 

 
17 - DAS PENALIDADES 
17.1 - Caso o licitante vencedor se recuse a entregar o veículo locado ou venha a fazê-lo em desacordo com as 
especificações, reserva-se a CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA o direito de aplicar as penalidades previstas 
no art. 86 e seguintes da Lei n.° 8.666/93. 
17.2 - Fica estabelecido o percentual de 2% (dois por cento) a título de multa sobre o valor dos itens adjudicados 
por dia e atraso na entrega do veículo locado, após o vencimento do prazo de entrega estabelecido. 
17.3 - A reincidência na aplicação de penalidades de multa, a juízo da Administração Municipal, poderá 
acarretar suspensão temporária da firma ou pessoa física reincidente de participar em licitação, nos termos da 
legislação em vigor. 

 
18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1 - A critério da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, a presente Carta Convite poderá ser transferida, 
cancelada ou anulada sem que, por qualquer destes motivos, possam os licitantes reclamar direitos. 
18.2 - Integram o edital, para todos os fins e efeitos, o Anexo I – Único, contendo o objeto licitado. 
18.3 - Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato ou emissão da Ordem de faturamento, que 
possam ser suscitadas entre a CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA e a licitante serão resolvidas de acordo 
com a legislação vigente. 
18.4 - O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser firmada com base 
no objeto desta Licitação é o da cidade de Irituia, Estado do PARÁ, excluído qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

 
Irituia/PA, 06 de fevereiro de 2017. 

 
 

 
Milton Alves Barros 
Presidente da C.P.L. 
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ANEXO I 
 
 
 

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO A SER LOCADO: 
 
 

VEÍCULO AUTOMOTOR, COMBUSTÍVEL A 
GASOLINA/ÁLCOOL, PASSEIO, 04 PORTAS, 05 OCUPANTES, COM 
AR CONDICIONADO. 

 
COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA 

CÂMARA MUNICIPOAL DE IRITUIA. 
 
 
 

Milton Alves Barros 
Presidente da C.P.L. 
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ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

   

   Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital CARTA 
CONVITE Nº 001/2017 CM/PA, que não possuímos em nosso quadro de pessoal 
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,  salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7 º da Constituição Federal de 1988.  

    

 

 

Local e  data.  

    

 

 

 

Assinatura e carimbo do representante legal  da empresa.  
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 
 
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, Pessoa Jurídica de 
direito Público interno, devidamente cadastrada no CNPJ 04.305.595/0001-44, com endereço na Rua Cel. João 

Câncio, nº 09, bairro Centro, Irituia/PA, neste ato representada por seu Presidente Vereador ANTONIO DOS 

SANTOS SOARES, brasileiro, paraense, casado, portador da carteira de identidade nº. 6162023 PC/PA, CPF nº. 

065.5875.692-34, residente e domiciliado na Vila Itabocal, s/n, Comunidade do Livramento do Itabocal, doravante 

denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa _____________________________ CNPJ 
_________________, com sede na ____________________, de agora em diante denominada CONTRATADA (O), 
tem o justo acordo conforme cláusulas e condições seguintes; 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 
 Locação de veículo, carro de passeio, 04 portas, 05 ocupantes, com ar condicionado para suprir necessidades da 
CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, conforme especificações constantes do ANEXO I, parte integrante deste 
edital, para atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, conforme orçamento anexo I ao 
certame. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Este contrato fundamenta-se na Lei número 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, bem 
como na licitação na modalidade convite, Nº 001/2017 CMI/PA. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES E REPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
3.1 Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos no processo licitatório Nº 

001/2017 CMI/PA                                                                
3.2 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 

terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 
3.3 Encaminhar para o Setor Financeiro da (o) CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA as notas de empenhos e 

respectivas notas fiscais/ faturas concernentes ao objeto contratual; 
3.4 Assumir integralmente a responsabilidade por todos os ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 

com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 
3.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigida na licitação que gerou este contrato, decorrente do (a) convite Nº 
001/2017 CMI/PA. 

3.6 Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela contratante; 
3.7 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no inciso I, do art. 65, da 

Lei número 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLAUSULA QUARTA – DAS REPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
4.1  contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno comprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei número 8.666/ 93 e suas alterações 
posteriores; 

4.2 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
4.3 Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionadas com a execução do objeto contratual, 

diligenciando nos casos que exigem providencia corretivas; 
4.4 Providenciar os pagamentos à contratada à vista das Notas Fiscais / Faturas devidamente atestada pelo Setor 

competente. 
 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
5.1 À vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se dia ___ de _______ 
de 2017, podendo ser prorrogado de em consonância com a Lei 8666/93. 
 
CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
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6.1 Constituem motivo para a rescisão contratual as constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei número 8.666/93, e 
poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, 
mediante comunicação por escrito. 
 
CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
7.1  Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo – lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: 
                      ADVERTÊNCIA ; 

- Multa 
- Suspensão temporária de participações em Licitações e promovidas com o 

CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 
(dois) anos, 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, enquanto perdurarem os motivos 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 
7.2 Às multas previstas acima serão as seguintes: 
 

- Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor 
contratual. 

   
- Multa por inexecução total do ajuste: 30% ( trinta inteiros por cento) sobre o valor 

contratual. 
- Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor 

contratual, por dia, até seu cumprimento. 
- Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 1% (um inteiro 

por cento) sobre o valor contratual, por dia, até seu atendimento  cumulativamente, 
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.3 O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para a CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, 
descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

7.4 O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa a 
penalidade;  

7.5 Às penalidades somente serão reveladas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas 
por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo Maximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 
CLAUSAULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 
8.1 O valor total da presente avenca é de R$ _________ a ser prazo no prazo de até trinta dias, contado a partir da 
data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período 
respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, e de 
conformidade com as notas fiscais/ faturas e/ou recibos da proposta adjudicadas.  

 
CLAUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
9.1 O objeto deste contrato será recebido pela contratante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal número 
8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 
CLAUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
10.1 Às despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do (a) CÂMARA MUNICIPAL DE 
IRITUIA/PA, na dotação orçamentária Exercício 2017. 
0101 – CAMARA MUNICIPAL 
01 031 0001 2.001 – MANUTENÇÃO DA CMI 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 
Ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente à conta dos respectivos orçamentos, 
caso seja necessário. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
11.1 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
I - Unilateralmente pelo CONTRATANTE: 

a) quando houver modificado do projeto ou das especificações, para melhor adequação aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 

de seu objeto, nos limites permitidos por essa Lei; 
II - Por acordo das partes: 

a) quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços ou do modo de fornecimento, em face de 
verificação  técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstância supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 
financeiro fixado, sem correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços; 

c) nas hipóteses excepcionais da revisão de preços, que serão tratadas de acordo com a legislação vigente e 
exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico- financeiro do contrato.   
 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
12.1 Este contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei 8666/93, de 21 de junho de 
1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado. 
12.2 Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que 
procedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório Nº 001/2017 CMI/PA. 
12.3 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas 
federais e municipais disciplinados a matéria. 
12.4 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser 
entendida como aceitação, novação ou precedente. 
12.5  Fica eleito o Foro da cidade de IRITUIA/PA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
12.6 Para firmeza e como prova de haverem as parte, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 
02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo. 
 

 IRITUIA/PA, ___ de _________ de 2017. 

 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 - __________________________________ 

CPF: 

2 - __________________________________ 

CPF: 
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