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Prezados (as) Senhores (as): 
 
Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Câmara Municipal de Juruti– Setor 
de Licitações e as empresas interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher 
e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital para o Setor ou e-mail: cplcmj.pa@gmail.com  
   
O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de 
eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de 
referência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 
 

 
TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020140201 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020-140201-CMJ  
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E APOIO ADMINISTRATIVO, BEM COMO 
SERVIÇOS DE PREGOEIRO, CAPACITAÇÃO, AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES 
DA EQUIPE DE APOIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUTI.  
 
NOME EMPRESARIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
NOME PARA CONTATO: 
TELEFONE: FAX: 
CIDADE/ESTADO: 
E-MAIL: 
 
Recebemos, da Câmara Municipal de Juruti– Setor de Licitações, nesta data, cópia do Edital da 
Licitação acima identificada. 

 
________________________,_____de ______________ de 2020. 

 
_______________________________________ 

(A assinatura deverá digital ou scaneada e enviado por e-mail) 
  

mailto:licitacaomb@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2020-140201-CMJ 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Juruti, informa a todos os 
interessados, que dará início no dia 05/05/2020 às 10:00 na sala de licitações, à abertura de sessão 
da TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020-140201-CMJ, do tipo TÉCNICA E PREÇO, destinada a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E APOIO ADMINISTRATIVO, BEM COMO 
SERVIÇOS DE PREGOEIRO, CAPACITAÇÃO, AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES 
DA EQUIPE DE APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI. O procedimento licitatório obedecerá 
a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 123/ 2006 e Decreto nº 9.412/2018, a 
legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos observadas as 
condições precisas, e as cláusulas e condições abaixo em conformidade com a legislação vigente. 
 
1- LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E POSTERIOR ENTREGA DOS ENVELOPES:  
1.1- Os interessados em participar desta licitação deverão retirar o Edital e seus anexos, e 
posteriormente protocolar os documentos na forma do Edital, na Câmara Municipal de Juruti, e 
na sala da comissão de licitação da Câmara e ainda requerer a ficha pelo e-mail: 
cplcmj.pa@gmail.com. 
1.1.2- Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas Leis 
Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 15/12/2006, e, se for o caso, 
conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e 
legislações pertinentes à matéria. 
 
1.2- VISITA TÉCNICA: 
1.2.1- Facultativa, porém recomenda-se Aos licitantes fazê-la, agendando no Setor de Licitação, para 
melhor conhecimento da cidade, meios de transporte, custos, localização da sede da Câmara 
Municipal, Estrutura Organizacional e metodologia funcional, além de seus servidores/assessores, o 
que o auxiliará na execução dos trabalhos e na elaboração da proposta de preço mais adequada. A 
Câmara Municipal está situada na Rua Lauro Sodré, s/n- Centro, esquina com a Rua da Saudade - 
CEP: 68.170.000 - E-mail: cplcmj.pa@gmail.com. 
 
1.3 FUNDAMENTAÇÃO:  
1.3.1 - Constituição Federal de 1988; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, leis municipais e demais legislação complementar e 
específica para o caso, e será em tudo regido pelas condições estabelecidas no presente Edital e 
nos seus anexos, observando-se o seguinte: 
1.3.2 - Esta Licitação destina-se a garantir a observância do Princípio Constitucional da Isonomia e 
a selecionar a Proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de Juruti, julgada em estrita 
conformidade com os Princípios Básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da 

mailto:licitaprh@gmail.com
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Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação a este Edital, do Julgamento 
Objetivo e dos que lhe são correlatos. Este Edital é Lei entre as partes. Obriga a Câmara Municipal 
de Juruti e os Licitantes a observarem as normas estabelecidas no Ato Convocatório, nada podendo 
ser criado ou feito sem que esteja previsto neste Edital. 
 
1.4- INTEGRAM O PRESENTE EDITAL E DELE FAZEM PARTE OS SEGUINTES ANEXOS: 
Anexo I - Termo de Referência Técnica; 
Anexo II - Minuta do Contrato; 
Anexo III - Modelo de Declaração – Não emprega menor de idade, salvo na condição de aprendiz;  
Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento e Concordância com o Edital;  
Anexo V - Modelo de Declaração de Idoneidade, Fatos Impeditivos e Supervenientes; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento de Exigência de Habilitação; 
Anexo VII - Modelo de Credenciamento; 
Anexo VIII - Modelo de Proposta Técnica; 
Anexo IX - Modelo de Proposta Comercial (podendo a empresa criar a sua desde que siga os critérios 
para avaliação de técnica e preço necessários). 
 
1.5 JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO: 
1.5.1- A contratação pública é um processo do qual depende a Administração para (quase) tudo. 
Como uma realidade constante e pulverizada em tudo e em todos os setores, não apenas os agentes 
públicos que atuam diretamente no planejamento do processo de contratação, na condução de sua 
fase externa ou mesmo na gestão do contrato é que devem informar-se sobre ele. Invariável e 
imperceptivelmente todos os agentes, vez ou outra, se verão envolvidos, de alguma forma, na 
contratação, seja ao descrever uma necessidade do setor, seja ao emitir uma requisição, uma 
declaração de disponibilidade orçamentária/financeira, seja a auxiliar na descrição do objeto ou 
dando parecer técnico sobre a proposta ou, enfim, de qualquer outro modo. Por isso, a informação 
segura e de qualidade, capacitação e orientação são matérias-primas para a adequada gestão 
pública. 
 
Os principais objetivos da contratação são orientar, acompanhar e capacitar os agentes que atuam 
com contratações públicas, conduzindo-os adequadamente dentro da legalidade para que realizem a 
mais vantajosa contratação, a que melhor atenda à Administração e que obtenha a melhor relação 
custo-benefício, resultando em redução de despesas e melhor aplicação dos recursos públicos. 
Deste modo, entende-se que a necessidade da contratação está plenamente em consonância com 
as diretrizes atuais de otimização de recursos. Aliás, mesmo em tempos de redução de despesas, 
não podemos esquecer que existem incentivos à capacitação e qualificação de agentes públicos 
para desempenho de suas funções e, consequentemente, para atingimento de melhores resultados 
para a Administração. Essa tendência encontra respaldo na jurisprudência advinda dos órgãos de 
controle externo, de reconhecer a necessidade de capacitação dos agentes públicos para garantir 
que o servidor conte com os pressupostos profissionais e técnicos necessários para bem 
desempenhar a função para a qual foi designado. 
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Na hipótese, a modalidade a ser adotada deverá levar em consideração a melhor TÉCNICA E 
PREÇO para a futura contratação, pois não se pode somente ter como referência na contratação o 
menor valor apresentado, considerando que os serviços a serem contratados exigem expertise e 
técnica para melhor orientação dos servidores. Deve então a Comissão Permanente estabelecer 
um equilíbrio entre os objetivos de contratação definidos pela ordem de relevância e a obtenção 
da melhor técnica relativamente ao objeto da licitação; desembolsando valor compatível com 
essa melhor técnica, não necessariamente o menor valor ofertado, mas aquele que “adequada 
e apropriadamente diga respeito à técnica a que corresponder”. 
 
A licitação também se destina a promover condições para o funcionamento adequado de todas 
as atividades que envolvam o setor de Administrativo da Câmara Municipal, em conformidade 
com as normas vigentes, num ambiente de permanente modificação da legislação e 
estabelecimento de novas exigências. 
 
A última década do século XX foi marcada por uma crescente preocupação com a Gestão Pública, 
tanto por parte dos legisladores como dos órgãos de fiscalização. Leis como a de Improbidade 
Administrativa de 1992 (Lei Federal n° 8429/92), o estatuto de Licitações da Lei 8.666/1993 e da Lei 
10.520/2002 e Lei Complementar 123/2006 e as diversas Emendas Constitucionais editadas no 
período já demonstravam tal preocupação, culminando com a LC 101/00 que inaugurou 
definitivamente um novo momento na Administração Pública: a “Era da Responsabilidade Fiscal”. 
 
A consequente normatização das atividades públicas tem imposto mudanças rápidas nos 
procedimentos administrativos e processos licitatórios, desafiando a capacidade técnica e 
funcional peculiar de cada Administração com as novas políticas aplicadas na atual gestão, 
impossibilitando a adequação imediata dos setores, como exemplo disso temo as resoluções e 
regulamentos do Tribunal de Contas dos Município do Pará, conflitando com a realidade da 
maioria dos municípios no Estado do Pará onde o quadro de servidores, seja efetivo ou 
contratado, possui faculdades intelectuais limitadas a nível fundamental ou médio e atividades 
menos direcionadas aos setores administrativos. Isso dá-se por diversos fatores que não devem 
ser desconsiderados, tais como falta de estrutura física adequada que pode ser facilmente 
pontuada como a dificuldade de internet e até equipamentos necessários, remuneração com 
adicionais compatíveis com a função agregada dos profissionais com perfil técnico ideal para 
execução das atividades mais complexas e outros. Essa falta de acesso a uma capacitação 
profissional somada ao acúmulo de tarefas e fluxo administrativo que devem ser executados 
por diversos setores e a transitoriedade de alguns cargos e funções, impõem às administrações 
municipais a contratação de instituições que possam orientar, por vezes executar, e ao mesmo 
tempo capacitar os profissionais da Administração Pública,  resguardando os gestores de que 
estão conduzindo de forma adequada e segura seus procedimentos para aquisição de bens ou 
contratação de serviços, bem como, orientado na execução das tarefas mais complexas, 
vislumbrando o fiel cumprimento das leis orçamentárias e exigências dos órgãos fiscalizadores. 
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A presente contratação ainda se justifica pela necessidade de pessoas com experiência na condução 
das sessões e isso exige um apoio operacional de profissional qualificado e com conhecimentos 
especializados de rotinas da administração pública, apto para promover consultas verbais imediatas 
e opiniões técnicas para o regular e célere desenvolvimento dos trabalhos. Registra-se que no 
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Juruti inexiste corpo técnico estruturado com quantitativo 
de profissionais aptos para atender toda a estrutura institucional, comprometendo o andamento dos 
procedimentos se não acompanhado de profissional adequado. 
 
Citados foram os fundamentos da contratação e a realidade da Câmara Municipal de Juruti, 
além de outras situações diversas que tem dificultado a formação de uma equipe técnica 
devidamente qualificada e continua para os desafios hodiernos da aquisição e contratação para 
a gestão pública, tornando inevitável a utilização do suporte técnico-consultivo para o 
desenvolvimento institucional. 
Com isso, entendemos pela necessidade de contratação de assessoria e consultoria para dar 
suporte à Comissão Permanente designada e, ao mesmo tempo, assegurar a lisura dos 
trabalhos e a demanda de processos licitatórios, seguindo seu fluxo adequado para que seja 
atendido e fornecimento de bens e serviços convenientes com as orientações e recomendações 
do Tribunal de Contas e demais órgãos fiscais da administração, considerada a supremacia ao 
interesse público. 
 
2- DO OBJETO 
2.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E APOIO ADMINISTRATIVO, BEM COMO 
SERVIÇOS DE PREGOEIRO, CAPACITAÇÃO, AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES 
DA EQUIPE DE APOIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUTI. 
 
2.2- Os serviços estão detalhados no Termo de Referência, Anexo I deste edital. 
 
3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1- Os recursos necessários à aquisição ora licitada correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária citada no orçamento de 2020. 
 
Unidade Orçamentária: 0101 – Câmara Municipal de Juruti; Função Programática: 01 031 0001 2.001 – 
Manutenção do Poder Legislativo; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; Fonte: 10010000. 
 
4- DOS IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO 
4.1- Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
4.2- Empresas que estejam suspensas ou inadimplentes com a Câmara Municipal de Juruti; 
4.3- Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, seja na esfera Municipal, Estadual ou Federal. 
4.4- Servidores ou diretores/dirigentes da Câmara Municipal de Juruti-Pará;  
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4.5- Pessoas físicas ou jurídicas direta ou indiretamente ligadas a servidores públicos pertencente 
ao quadro da Câmara Municipal de Juruti-Pará. 
4.6- As empresas em processo de recuperação ou em processo de falência; sob concurso de 
credores; em dissolução ou em liquidação; 
4.7- Estrangeiras que não tenham sede no País. 
4.8- Empresas que não estiverem devidamente cadastradas na Câmara Municipal de Juruti e não se 
enquadrarem nos moldes exigidos em Lei para a modalidade Tomada de Preço que requer cadastro 
prévio e atendimento as cláusulas editalícias. 
 
5- DO TIPO DE LICITAÇÃO 
5.1- A presente licitação será processada na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo 
TÉCNICA E PREÇO. 
 
6- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1- Poderão participar do presente TOMADA DE PREÇOS, todas as empresas com capacidade 
técnica, idoneidade econômico-financeira e regularidade jurídico-fiscal, cadastradas no 
município, que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e em seus anexos. 
6.2- Não serão admitidas à TOMADA DE PREÇOS as empresas suspensas do direito de licitar, 
no prazo e nas condições do impedimento e as declaradas inidôneas pela Administração Direta 
ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal, sejam consultas pelo CNPJ ou CPF dos sócios. 
6.3- Não será permitida a participação de empresas em consórcio ou grupo de empresas. 
6.4- Justifica-se a impossibilidade de participação de consórcio na presente licitação em razão 
do objeto não envolver questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas 
isoladamente não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital, conforme 
entendimento do TCU registrado no Acórdão nº22/2003 – Plenário, DOU de 05.02.2003; 
6.5- Não será permitida a participação na Licitação de mais de uma empresa sob o controle de 
um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 
6.6- A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 
Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes. 
6.7- Pessoas jurídicas que exercem as atividades definidas no objeto deste certame, quanto às 
empresas que se enquadrarem como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006, que deverá ser comprovado mediante apresentação de declaração firmada pelo 
representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum impedimento previsto no art. 3º, §4º, 
da referida lei complementar. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por 
não utilizar os benefícios previstos na supracitada norma federal. 
 
7- DOS PROCEDIMENTOS 
7.1- No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os 
credenciamentos e aberta pelo(a) Presidente da sessão pública destinada ao recebimento dos 
Envelopes de Proposta e Documentação. 
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7.2- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante: 
7.3- Retardatária ao horário do certame por mais de 15 minutos, a não ser como ouvinte; 
7.4- Que demonstrar qualquer tipo de tentativa de frustração do certame ou que apresente qualquer 
tipo de intenção intempestiva; 
7.5- Serão aplicadas as penalidades previstas neste Edital à licitante que fizer declaração falsa. 
7.6- O prazo para execução contratual é a partir da assinatura do Termo de Contrato até 31 de 
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado na forma do Inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
7.7- Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta dos serviços prestados por 60 
(sessenta) dias, contados da data sessão, e se solicitarem equilíbrio contratual devem apresentar 
justificativas e ter anuência da contratante. 
7.8- Na hipótese de a Câmara Municipal não assinar o Contrato com a empresa vencedora ou 
com outra licitante, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega 
das propostas, os Licitantes ficarão liberados de quaisquer compromissos assumidos. 
7.9- As informações e esclarecimentos complementares sobre o edital e seus anexos poderão 
ser solicitados a Comissão Permanente de Licitação pelos interessados, por escrito mediante 
protocolo presencial na Câmara Municipal ou através do correio eletrônico: 
cplcmj.pa@gmail.com, em até 02 dois dias antes da sessão para abertura dos envelopes. 
 
8- DOS ENVELOPES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA  
8.1- As empresas interessadas em participar desta TOMADA DE PREÇOS 2/2020-140201, deverão 
apresentar 03 (três) envelopes - A, B e C -, sendo: o envelope “A”, DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO; o envelope “B”, PROPOSTA TÉCNICA; e o envelope “C”, PROPOSTA 
FINANCEIRA/COMERCIAL. 
8.2- Os envelopes deverão ser opacos, estar lacrados, e neles a seguinte inscrição: 
--------------------------------------------------------------------------------------------              "A" 
ENVELOPE "A" – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 
PARA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
TOMADA DE PREÇOS 2/2020-140201 
NOME DA EMPRESA 
--------------------------------------------------------------------------------------------                "B" 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA TÉCNICA 
PARA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
TOMADA DE PREÇOS 2/2020-140201 
NOME DA EMPRESA 
----------------------------------------------------------------------------------------                     "C" 
ENVELOPE "C" - PROPOSTA FINANCEIRA/COMERCIAL. 
PARA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
TOMADA DE PREÇOS 2/2020-140201 
NOME DA EMPRESA 
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9- DO CREDENCIAMENTO   
9.1- O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, 
apresentar-se ao presidente da comissão de licitação para efetuar seu credenciamento como 
participante, munido de sua carteira de identidade ou de outro equivalente, e do documento que lhe 
dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes. 
9.2- Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante 
estatuto ou contrato social, ou instrumento público ou particular de procuração. O documento 
deverá dar plenos poderes ao credenciado para declarar a intenção de interpor recurso, 
renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da empresa 
todos os atos pertinentes. 
9.3- Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante e deverá apresentar-se e compor a 
mesa da sessão pública. Os ouvintes ou acompanhantes terão espaço disponibilizado, mas não 
devem interferir na sessão ou ser consultados durante qualquer das fases, a menos que seja o 
proprietário, seja solicitado seu pronunciamento e autorizado pela CPL. 
9.4- O representante legal da licitante que não se credenciar por não seguir os requisitos do 
credenciamento ficará impedido de se pronunciar, de declarar a intenção de interpor recurso, de 
renunciar ao direito de interposição de recursos, de analisar qualquer documento que seja, porém 
deverá acompanhar a sessão até o fim para assinatura da ata, se o mesmo alegar não ter interesse 
em acompanhar ou solicitar ausentar-se este poderá emitir declaração de ausência de próprio punho 
onde deverá constar que concorda com todos os atos e decisões proferidos até o momento de sua 
retirada da sessão pública. 
9.5- É indispensável à presença do licitante ou seu representante legal até o final da sessão pública, 
estando sujeito às penalidades administrativas previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
 
9.6- ENTENDE-SE POR DOCUMENTO CREDENCIAL: 
9.6.1- Os documentos que instruem o credenciamento deverão ser entregues ao Presidente da CPL 
fora de envelope, preferencialmente em garras plásticas, com suas páginas rubricadas e numeradas.  
a) Cópia do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário ou Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, comprovando a legitimidade do outorgante. 
Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de 
Empresário, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia) dos sócios, autenticada; 
c) Procuração e carta de credenciamento da licitante com assinatura reconhecida em cartório 
competente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu 
nome em qualquer fase do procedimento; 
d) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia) do representante, autenticada; 
e) Cartão de CNPJ emitida pelo site da Receita Federal; 
f) Declaração de que cumpre plenamente com os requisitos de Habilitação;  
g) Declaração de Inexistência de fatos impeditivos e supervenientes; 
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h) Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, 
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante; 
i) FIC (Ficha de Inscrição Estadual); 
j) Declaração de inexistência de vínculo; 
k) Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo 
próprio licitante solicitando tratamento diferenciado, firmada pelo representante legal da empresa, 
ratificando não haver nenhum impedimento previsto no art. 3º, §4º, da LC 123/2006. A não entrega 
desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei. 
 
9.7- DOS OPTANTES DO SIMPLES 
9.7.1- A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar por usufruir dos benefícios 
estabelecidos na Lei Complementar 123/2006 deverá apresentar junto ao credenciamento:  
b) Comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;  
c) Não será admitido o credenciamento de empresas cujos proprietários ou sócios sejam os mesmos 
identificados nos documentos apresentados por outra licitante, ainda que tenham representantes 
diferentes no certame. A principal intenção deste item é evitar o cartel e a falsa concorrência.  
 
10- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA  
a) Contrato social e últimas alterações, devidamente registrado no órgão competente ou último 
se consolidado e conter todos os dados necessários; 
b) Inscrição do ato constitutivo, nos casos de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
c) Publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que aprovou os Estatutos em vigor, e da 
Ata que elegeu a Diretoria atual, em caso de Sociedade Anônima; 
d) Declaração de não haver fato superveniente impeditivo à sua habilitação; 
e) Cópia dos documentos de identidade dos sócios acompanhados de antecedentes criminais; 
f) Pode a Comissão de Licitações diligenciar conforme §3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, para 
atestar ou esclarecer dúvidas sobre documentos das licitantes, sócios e representantes; 
g) Pode a Comissão de Licitações solicitar a exibição do original de qualquer documento, 
assegurando o prazo mínimo de 03 (três) dias para tanto. 
 
11- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial e 
extrajudicial expedida nos últimos 90 (noventa) dias pelo (s) distribuidor (es) judicial (ais) da 
sede da Empresa; 
b) Balanço patrimonial, na forma da norma de regência da empresa. 
 
12- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
a)  Prova de Regularidade com a Fazenda Federal/Dívida Ativa da União/INSS, mediante Certidão 
Negativa Conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil; 
b)  Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF); 
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c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (tributária e não tributária) da sede da 
empresa licitante; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, por meio da Certidão Negativa de Débitos, 
expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal da sede da empresa; 
e) Regularidade Trabalhista comprovada através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  
 
Caso a empresa seja isenta de inscrição estadual devido a sua atividade principal, deverá 
apresentar obrigatoriamente declaração do órgão estadual ou instrumento equivalente. 
 
13- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À CAPACIDADE TÉCNICA  
13.1- Os licitantes deverão apresentar Prova de qualificação técnica, mediante apresentação de 
comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível com o objeto da licitação na fase 
de análise técnica que terá caráter somatório; 
13.2- Certidão de Registro Cadastral (CRC) emitida pela Câmara Municipal de Juruti. 
13.3- Declaração emitida pelo licitante de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 
13.4- Apresentar declaração de que a licitante disponibilizará no ato da assinatura do contrato a 
relação de profissionais qualificados para compor a Equipe Técnica, devendo possuir estes 
capacitação adequada e vinculada às atividades da contratação, preferencialmente que possuam 
formação de pregoeiros, acompanhados dos respectivos atestados de capacidade técnica pessoal, 
ou portaria de nomeação, ou decreto ou publicação de nomeação, além da declaração pessoal dos 
profissionais de ciência da prestação dos serviços objeto da licitação, a serem executados. 
13.5- Certidão Negativa de Inabilitados e Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos por força do art. 
12 da Lei nº 8.429 de 1992. 
 
14- OUTROS DOCUMENTOS 
14.1- Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, de 
acordo com o disposto no Inciso V do art. 27 da lei 8.666/93 (Modelo – Anexo III); 
14.2- Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente Edital e 
documentos pertinentes (Modelo – Anexo IV); 
14.3- Declaração de idoneidade e inexistência de fatos impedimentos para contratar com a 
Administração Pública, inexistência de fato impeditivo à habilitação e de não possuir entre os 
proprietários nenhum titular de mandato eletivo no município (Modelo – Anexo V). 
14.4- Sob pena de inabilitação, os documentos exigidos para habilitação deverão ser 
apresentados em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos respectivos originais, 
para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação ou por publicação em órgão da 
imprensa oficial, não se aceitando documentos em forma de “FAX” e nem a apresentação de 
protocolo em substituição a documento solicitado, a menos que comprovada a inviabilidade. 
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14.5- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar em nome da licitante, com número do CNPJ e endereço respectivos, sendo em nome da 
sede (matriz) se o licitante for a sede (matriz); ou em nome da filial se o licitante for a filial; salvo 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos 
somente em nome da sede (matriz). 
14.6- Declaração de que a empresa tem condições para executar os serviços propostos dentro dos 
prazos e condições do edital e que tomará todas as medidas necessárias para assegurar um controle 
de qualidade adequado. 
 
15- DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE “B” 
15.1- A proposta técnica compõe-se de uma proposta na forma do modelo – Anexo VII, devidamente 
preenchida e acompanhada de documentação que comprove as informações prestadas. 
 

15.2- DA PROPOSTA TÉCNICA - APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO 
15.2.1- O julgamento da Proposta Técnica estará a cargo da Comissão Permanente de 
Licitação, com base nos critérios propostos no Termo de Referência (Anexo I).  
15.2.2- Serão conhecidas e julgadas apenas as propostas técnicas das empresas habilitadas, 
decorrido o prazo recursal para esta fase, ou se todos os licitantes desistirem expressamente 
do direito de recorrer. 
15.2.3- O julgamento da proposta técnica será feito por meio da análise do conteúdo das informações 
prestadas pelas empresas, bem como da comparação entre elas, atribuindo-lhes pontos conforme a 
seguir descrito, em nome individualizado da empresa e equipe técnica, ainda que os serviços 
sejam também advindos de outros técnicos que não integrem a sociedade. 
15.2.4- A Nota Técnica [NT] compreenderá o máximo de 100 (cem) pontos e será obtida por meio 
da somatória dos quesitos relacionados nos subitens. 
15.2.5- A proposta técnica será composta pelos elementos de “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
OPERACIONAL DA EMPRESA” e “QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA”. 
15.2.6- No elemento de “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA” serão 
analisados e pontuados os critérios: 
a) N1 - Número de Atestados de Capacidade Técnica Municipais / Estaduais / Federais;  
b) N2 - Organização e Estrutura Operacional;  
c) N3 - Acervo Operacional da Licitante. 
15.2.7- No elemento de “QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA”, serão analisados e pontuados os 
critérios: 
a) N4 – Titulação/graduação dos Profissionais que serão disponibilizados para execução;  
b) N5 - Cursos e experiências dos profissionais em trabalhos compatíveis com o objeto da licitação 
(cursos e participação em capacitações). 
 

15.3- ATESTADOS DE TEMPO DE SERVIÇOS [N1]: 
15.3.1- Comprovação do tempo de serviço em órgãos públicos nas esferas: municipal, estadual e 
federal, atendidos pela proponente na data da apresentação da proposta como comprovação de 
prestação de serviço atualizada, podendo ser feita a comprovação através de portaria, decreto, 
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publicação de contrato ou declaração do órgão público. Se necessário o presidente da Comissão 
Permanente poderá realizar diligência para confirmar as informações fornecidas, no ato da sessão 
ou posteriormente, sujeitando-se a licitante às penas previstas no edital: 
 

a) Tempo de Exercício da atividade no mesmo órgão (esfera municipal, 
estadual, federal) mais que 12 meses contínuos 

10 pontos 

b) Tempo de Exercício da atividade no mesmo órgão (esfera municipal, 
estadual, federal) menos que 12 meses contínuos 

05 pontos 

c) Município, Estado, União com 2 a 4 atestados 20 pontos 

d) Município, Estado, União com 5 ou mais atestados  30 pontos 

 
Pontuação máxima: 30 [N1] 
 
15.4- ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA OPERACIONAL [N2]: 
15.4.1- A proponente deverá informar, através de declaração, sobre sua futura/presente estrutura 
operacional disponibilizando obrigatoriamente o mínimo de dois profissionais de diferentes áreas, 
conforme a seguir: 
 

- Profissional de nível superior na área Contábil 
- Profissional de nível superior na área de Administração 
- Profissional de nível superior na área de Direito 
- Profissional de nível superior na área de Economia 
- Profissional de nível superior ou técnico na área de Formação/Instrutor de cursos compatíveis 
  com o objeto da licitação 
- Profissional de nível superior de outras áreas com capacitação em área compatível ao objeto 
- Técnico administrativo ou áreas afins 
 
Os profissionais apresentados irão pontuar conforme tabela abaixo: 
 
a Um profissional ou mais da área Contábil 9 pontos 

b Um profissional ou mais da área Administração 9 pontos  

c Um profissional ou mais da área Direito 9 pontos 

d Um profissional ou mais da área Economia 9 pontos 

e Um profissional ou mais de nível superior ou técnico na 
área de Formação/Instrutor de cursos compatíveis com o 
objeto da licitação 

9 pontos 

f Um profissional ou mais de nível superior outras áreas 
com capacitação compatível com o objeto da licitação 

9 pontos 

g Um profissional técnico administrativo ou áreas afins 3 pontos 

 
Pontuação máxima: 9 pontos [N2] 
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15.4.1.1- A comprovação será feita mediante a apresentação de cópia dos certificados ou declaração 
de conclusão de curso superior ou técnico, conforme o caso. 
 
15.5- ACERVO OPERACIONAL DA LICITANTE [N3]: 
15.5.1- A demonstração de que a proponente possui Atestado(s) de capacidade técnica devidamente 
assinado(s) por autoridade competente quando os serviços prestados foram em órgãos públicos; ou 
por representante legal quando os serviços foram prestados a empresas privadas, nestes últimos 
casos com assinaturas reconhecidas por cartório, comprovando a prestação de serviços 
compatíveis com os objetos desta licitação, onde será atribuída a seguinte pontuação: 
 

a Um atestado de capacidade técnica emitido no âmbito municipal, estadual 
ou federal.  

15 pontos 

b Um atestado de capacidade técnica emitido por empresa privada 15 pontos 

 
Pontuação máxima: 15 pontos [N3] 
 
15.6- QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA [N4+N5] 
15.6.1- A proponente deverá apresentar documentos hábeis e pertinentes, relacionados aos 
profissionais que irão compor a equipe técnica a serem avaliados consoante a demonstração de 
qualificação e desempenho técnico profissional, conforme as regras seguintes: 
 
Pontuação máxima do Elemento: 46 pontos [N4+N5] 
 
15.6.1.1- GRADUAÇÕES DOS PROFISSIONAIS [N4]: 
 

a Apresentação de Certificado de Conclusão de Curso em nível superior 
em qualquer área, com enfoque em matérias pertinentes e 
compatíveis com o objeto do presente certame; podendo estas serem 
graduações e especializações concluídas ou em curso. 

25 pontos 

 
Pontuação máxima: 25 pontos [N4] 
 
15.6.1.2- CURSOS, CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EM TRABALHOS 
EQUIVALENTES AO OBJETO DA LICITAÇÃO [N5]: 
15.6.1.2.1- Curso/capacitação de Formação de Pregoeiro; Cursos/Capacitação de Licitações e 
Contratos Administrativos; Curso/Capacitação de Elaboração e Fiscal de Contratos e Afins; e 
Atuação como Pregoeiro ou Presidente de Comissão de Licitação, a serem pontuados da 
seguinte forma: 
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a Curso/Capacitação de formação de Pregoeiro (a) 10 pontos 

b Curso/Capacitação de licitações e contratos administrativos 10 pontos 

c Atuação como pregoeiro ou presidente de CPL em até 02 órgãos 15 pontos 

d Atuação como pregoeiro ou presidente acima de 02 órgãos 21 pontos 

e Curso/Capacitação de elaboração e fiscal de contrato e afins 15 pontos 

 
Pontuação máxima: 21 pontos [N5] 
 
15.6.1.2.2- A solicitação da formação e atuação nas áreas técnicas são apropriadas à certificação e 
capacitação específica dos pregoeiros e presidentes de comissão de licitação através de expertise 
necessária, além do manuseio de ferramentas e sistemas operacionais próprios e acompanhamento 
durante as sessões públicas. 
 
15.7- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
A Nota Técnica [NT] da proposta será obtida de acordo com a seguinte fórmula: 
NT= N1 + N2 + N3 + N4+N5 
 
Cálculo do Índice Técnico [IT] através da aplicação da seguinte fórmula: 
IT = Nota Técnica [NT] da proposta Maior Nota Técnica Obtida 
 
15.7.1- O resultado obtido da divisão da Nota Técnica [NT] de cada proposta por aquela que obteve 
a maior pontuação será o Índice Técnico [IT].  
15.7.2- Para efeito de cálculo do Índice Técnico [IT] serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo que a terceira casa será utilizada apenas para fins de arredondamento.  
15.7.3- Na hipótese de a proponente deixar de apresentar a documentação de comprovação da 
pontuação, será desconsiderada no item a que se referir.  
15.7.3.1- Caso algum documento utilizado para comprovação da pontuação esteja em idioma 
estrangeiro, o documento deverá estar acompanhado de tradução realizada por tradutor 
juramentado.  
15.7.4- O máximo de pontuação Técnica alcançada será de 60 pontos, apurado pela soma 
de todos os itens da Proposta Técnica; 
15.7.5- Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que resultarem em Nota Técnica [NT] inferior 
a 30 pontos.  
15.7.6- O julgamento dos Elementos I (Qualificação Técnica da Empresa) e II (Qualificação da 
Equipe Técnica) será realizado mediante a conferência da documentação apresentada, concedida a 
pontuação prevista nos subitens da PROPOSTA TÉCNICA, somando-se ao final todas as notas 
apuradas, conforme o Inciso I do §1º do art. 46 da Lei nº 8.666/93.  
15.7.7- Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original, por cópia autenticada por 
cartório competente ou por autenticação por servidor da Administração, neste último caso, 
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preferencialmente com antecedência de até 48h antes da abertura dos envelopes, para maior 
celeridade ao certame na data da sessão, ou, ainda, por publicação em órgão da Imprensa. 
15.7.7.1- Serão considerados originais os documentos disponibilizados na Internet, se possíveis de 
consulta/confirmação eletrônica. 
 
16- DA PROPOSTA COMERCIAL/ FINANCEIRA E DO JULGAMENTO 
16.1- A Proposta Comercial deverá ser apresentada na forma do ANEXO IX, sem emendas nem 
rasuras, sob pena de desclassificação, e deverá conter: 
16.1.1-   Nome, endereço e CNPJ da empresa; 
16.1.2-   Prazo e validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da abertura da licitação. 
16.1.3-   Preço unitário e preço total, incluindo despesas e quaisquer tributos e eventuais descontos. 
16.1.3.1- O preço cotado deve ser equivalente aos praticados no mercado na data de apresentação 
da proposta 
16.2- Após o julgamento das propostas técnicas, serão abertos os envelopes contendo as 
propostas de preço das licitantes que obtiverem a pontuação mínima, sendo estas rubricadas 
pelas licitantes presentes e pelos membros da Comissão de Licitação, passando-se então aos 
atos procedimentais do julgamento do preço. 
16.3- Não será admitida proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos. 
16.4- A classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações das 
propostas técnicas (60%) e de preços (40%) sendo declarada vencedora a licitante que obtiver a maior 
Nota de Classificação Final, combinando NOTA TÉCNICA e NOTA FINANCEIRA, conforme a fórmula 
e os pesos seguintes: 
NCF = NT X (0,6) + NF X (0,4) 
Onde: NF = P Min. X 100 / P dividido por 2 em que: 
NCF = Nota de Classificação Final alcançada pela licitante; 
NT = Nota Técnica obtida pela licitante (Soma dos pontos obtidos através do atendimento de 
cada quesito) 
NF = Nota Financeira obtida pela licitante 
P = Preço ofertado pela licitante classificada para a execução dos serviços; e  
PMin = Preço mínimo ofertado 
 
16.5- Ocorrendo igualdade de condições entre duas ou mais propostas na NCF (Nota de 
Classificação Final) o desempate se fará pela pontuação técnica, restando vencedora a empresa 
que apresentou MAIOR PONTUAÇÃO TÉCNICA. 
16.6- Persistindo o empate na pontuação técnica, e no preço, o que leva ao empate também na 
NCF, o critério de desempate será o previsto na Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, será 
dada a Preferência para a Microempresa (ou equiparada). 
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16-7- Se as empresas "empatadas" forem todas Microempresas (ou equiparadas), a decisão se 
dará por sorteio, em ato público para qual serão convocados todos os concorrentes, podendo 
ser feito na mesma sessão, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito recursal. 
16.8- No valor proposto deverão estar incluídos todos os custos básicos e todas as despesas 
diretas e indiretas, sendo desclassificadas as propostas que ultrapassarem o valor médio 
proposto e as inexequíveis inferiores a 50% do mesmo valor médio, a menos que se comprove 
viabilidade de execução. 
 
17- DO PROCESSAMENTO 
17.1- O processamento desta TOMADA DE PREÇOS estará a cargo da Comissão Permanente de 
Licitação da Câmara Municipal de Juruti. 
17.1.1- Às 10h00min do dia 05 de Maio de 2020, na sala de licitações da CÂMARA MUNICIPAL 
DE JURUTI, a comissão reunir-se-á em sessão pública para abertura do envelope de 
documentos de habilitação, e em seguida dos envelopes de proposta técnica e de proposta 
comercial/financeira, respectivamente. 
17.2- Não será permitida consulta externa, via telefone, por parte dos licitantes durante a fase de 
avaliação das propostas, devendo os licitantes permanecem com os aparelhos telefônicos móveis 
desligados.  
17.3- Não será permitida a utilização de internet móvel, tipo modem, durante a sessão, mas será 
permitida a utilização de computadores portáteis, desde que para o uso EXCLUSIVO de 
acompanhamento de planilha de preços. 
17.4- Análise individualizada de julgamento da HABILITAÇÃO, inabilitando-se as que desatenderem 
as exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório. 
 
18- ELABORAÇÃO DE ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
18.1- Estando todas as empresas INABILITADAS, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar 
o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas das causas 
INABILITATÓRIAS, na forma do §3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 
18.2- Estando todas HABILITADAS poderão os licitantes desistir expressamente do prazo recursal, 
situação em que a Comissão Permanente de Licitação passará à fase seguinte, com a abertura 
dos envelopes de Proposta Técnica para julgamento.  
18.3- Se pelo menos 01 (um) licitante não desistir do prazo recursal, a sessão será encerrada e 
a Comissão Permanente de Licitação declarará aberto o prazo recursal, devendo ser marcada 
outra data, posteriormente, para abertura e julgamento das propostas técnicas, após 
decididos todos os recursos interpostos. 
18.4- DECIDIDOS OS RECURSOS, ou desistidos do prazo recursal, a Comissão Permanente de 
Licitação conhecerá e julgará a Proposta Técnica, através de análise individualizada de 
julgamento da PROPOSTA TÉCNICA, atribuindo à mesma pontuação conforme dispõe o Edital, 
desclassificando as que não atenderem aos requisitos mínimos e/ou pontuação mínima. 
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19- ELABORAÇÃO DE ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
19.1- Estando todas as propostas técnicas DESCLASSIFICADAS, a Comissão de Licitação poderá 
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas das 
causas DESCLASSIFICATÓRIAS, na forma do §3º do artigo 48 da Lei 8.666/93. 
19.2- Estando todas as propostas técnicas CLASSIFICADAS poderão os licitantes desistir 
expressamente do prazo recursal, situação em que a Comissão de Licitação passará à fase 
seguinte, com a abertura dos envelopes de Proposta Comercial para conhecimento e 
classificação. 
19.3- Se pelo menos 01 (um) licitante não desistir do prazo recursal, a sessão será encerrada e 
a Comissão de Licitação declarará aberto o prazo recursal, devendo ser marcada outra data, 
posteriormente, para abertura e julgamento das propostas comerciais, após decididos 
todos os recursos interpostos. 
19.4- DECIDIDOS OS RECURSOS, ou desistidos do prazo recursal, a Comissão Permanente de 
Licitação conhecerá e julgará a Proposta Comercial, sendo a análise individualizada de julgamento 
da PROPOSTA COMERCIAL, desclassificando as que não atenderem aos requisitos mínimos. 
 
20- ELABORAÇÃO DE ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 
20.1- Conhecidas as propostas comerciais, e estando todas DESCLASSIFICADAS, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação, escoimadas das causas DESCLASSIFICATÓRIAS, na forma do §3º do artigo 48 da 
Lei 8.666/93. 
20.2- Havendo pelo menos uma proposta comercial classificada, a Comissão de Licitação dará 
andamento ao certame, promovendo a CLASSIFICAÇÃO FINAL, determinando a NCF (Nota de 
Classificação Final), quando a CPL declarará vencedora do certame a licitante que apresentar a 
maior nota de classificação final. 
20.3- A Comissão Permanente de Licitação lavrará atas circunstanciadas da abertura dos 
envelopes das “Habilitações”, “Propostas Técnicas”, e “Propostas de Preços”, e dos seus 
respectivos julgamentos. 
 
21- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
21.1- Os recursos das decisões da Comissão de Licitação ou impugnação de edital deverão ser 
apresentados por escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou 
da data de lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Presidente da 
Comissão de Licitação, através do protocolo presencial da Câmara Municipal de Juruti, e 
cópia para cplcmj.pa@gmail.com, que poderá reconsiderar ou não a sua decisão, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após decorrido o prazo para impugnação dos outros licitantes.  
21.2- No caso de impugnação ao edital no prazo de até 5 (cinco) dias antes do certame, no caso 
de cidadão e, de até 2 (dois) dias úteis, no caso de licitantes, antecedentes à data fixada para 
abertura dos envelopes de habilitação, a Comissão de Licitação terá o prazo de 3 (três) dias 
úteis para a resposta.  

mailto:cplcmj.pa@gmail.com
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21.3- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
21.4- A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão 
impugná-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
21.5- Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de Licitante, ou contra o 
julgamento da Proposta de Técnica ou Preços, terão efeito suspensivo. 
21.6- As intimações dos atos referidos do inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666/93 será feita mediante 
publicação na imprensa oficial ou no portal jurisdicionados do TCM/PA, e/ou no site da 
https://camarajuruti.pa.gov.br/, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação de licitantes e 
julgamento de propostas, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que for adotada a 
decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e registrada 
em Ata da sessão.  
21.6.1- A leitura das publicações dos atos é de exclusiva responsabilidade do licitante, não 
podendo o mesmo alegar posteriormente desconhecimento de decisão publicada. 
 
22- HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO 
22.1- Transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso sobre o resultado do julgamento 
das propostas e habilitações, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o processo de 
licitação será encaminhado pela Comissão de Licitações ao Presidente da Câmara Municipal 
de Juruti, para apreciação e homologação, precedida de parecer do Controle Interno, que 
avaliará todos os atos do certame. 
22.2- Uma vez homologado o resultado da licitação, será feita a divulgação do ato homologatório 
através dos mesmos meios que foram divulgados os atos do processo, em especial no Portal 
Jurisdicionados do TCM/PA e no site da Câmara Municipal de Juruti 
(https://camarajuruti.pa.gov.br/). 
22.3- Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Câmara Municipal 
de Juruti, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar os 
licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 
22.4- São da exclusiva responsabilidade do Contratado os ônus e obrigações correspondentes 
à legislação tributária, previdenciária e trabalhista inclusive os decorrentes de acordos, dissídios 
e convenções coletivas, que correrão por sua exclusiva conta.  
22.5- O contratado responderá também por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, 
causar a terceiros, em especial a concessionários de serviços públicos, em virtude da execução 
dos serviços a seu encargo, respondendo por si, por seus prepostos e por seus sucessores. 
22.6- A Fiscalização da execução dos serviços caberá ao Presidente da Comissão de Licitações e 
pelo Fiscal de contrato designado para esse fim. A contratada se submeterá a todas as medidas, 
processos e procedimentos de fiscalização adotados pela fiscalização e pelo Controle Interno 
e, ainda às regras da Câmara Municipal de Juruti.  
22.5.1- Os atos da fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados por  
propostos da Contratante, não eximem a Contratada de suas obrigações no que se refere ao 

http://www.cmcurralinho.pa.gov.br/
http://www.cmcurralinho.pa.gov.br/
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cumprimento de suas especificações, nem de quaisquer responsabilidades legais e contratuais, 
em especial as vinculadas à qualidade dos serviços executados, que deverão obedecer a todas 
as normas técnicas pertinentes.  
22.6- As disposições contratuais, incluídos os prazos e condições para execução do Contrato, serão 
aquelas estabelecidas no Anexo II (minuta de contrato), cujo conteúdo é parte integrante deste edital, 
para todos os efeitos. 
22.7- A Câmara Municipal de Juruti poderá ampliar ou reduzir quantitativamente o objeto desta 
licitação, respeitada a limitação prevista em lei, hipótese em que se fará o reajustamento 
correspondente e proporcional ao seu preço, desde que mantidas as condições gerais da 
proposta original. 
22.8- O objeto desta licitação deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, não podendo 
ser subempreitado, cedido ou transferido, excetuando aquilo que não se inclua em sua 
especialização, que dependerá de anuência prévia e expressa da Câmara Municipal de Juruti, 
respondendo a CONTRATADA pelo ônus financeiro e pela perfeição técnica aplicada. 
 
23- DO REGIME CONTRATUAL 
23.1- A CONTRATADA cederá à CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, total e definitivamente, 
todos os direitos patrimoniais de uso das ideias (incluídos os estudos, análises e peças e 
pareceres técnicos), e demais materiais de sua propriedade, concebidos, criados e produzidos 
em decorrência do contrato que vier a ser firmado, sem qualquer remuneração adicional ou 
especial, mesmo após vigência do Contrato. 
23.2- Os Contratos celebrados pela CONTRATADA com terceiros não onerarão o contrato ou 
transferirão responsabilidades à Câmara Municipal de Juruti, mesmo que envolvam a 
participação excepcional do terceiro em atos administrativos objetos desta licitação. 
23.3- Compete à CONTRATADA responder pela correção e qualidade dos serviços, ainda que 
executados por terceiros, observando as normas éticas e técnicas aplicáveis, reparando, 
corrigindo, às suas expensas, os serviços quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da má execução dos serviços.  
23.3.1- A Câmara Municipal de Juruti rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em 
desacordo com o Contrato, com o Edital e Termo de Referência. 
23.4- A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao 
patrimônio da Câmara Municipal de Juruti ou de terceiros, por ação ou omissão de sua equipe 
técnica, prepostos, representantes ou sócios. 
23.5- A CONTRATADA só poderá divulgar as informações acerca da prestação dos serviços objeto 
desta licitação, que envolva o nome da Câmara Municipal de Juruti, se houver prévia e expressa 
autorização da Autoridade Gestora Superior (Presidente). 
23.6- O objeto deste Contrato será executado a partir de sua assinatura, de forma contínua, com os 
profissionais indicados pela CONTRATADA, e/ou aqueles incluídos ou substituídos mediante 
prévia anuência da CONTRATANTE e desde que tenham a mesma ou superior experiência, 
até o término da vigência do contrato. 
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23.7- A CONTRATADA deverá credenciar preposto para representá-la junto à administração da 
Câmara Municipal de Juruti, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à 
execução do Contrato. 
23.8- Os técnicos que irão desempenhar os serviços objeto desta licitação não terão qualquer 
vínculo empregatício com a Câmara Municipal de Juruti, sendo de responsabilidade da 
CONTRATADA os encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do contrato, bem como o cumprimento das convenções coletivas da categoria e de 
todos os dispositivos legais pertinentes. 
23.9- Os técnicos deverão comparecer à sede da Câmara Municipal de Juruti no horário fixado 
para expediente presencial, de segunda a sexta-feira, e deverão possuir telefone funcional para 
casos de consultas imediatas. 
23.10- O Preposto não poderá ter qualificação técnica inferior ao sócio/empregado apresentado 
na proposta técnica, devendo ter capacidade profissional para elaborar pareceres técnicos se 
necessários sobre qualquer tema que tenha vinculação com os atos da Comissão de Licitação. 
23.11- Havendo impossibilidade de atendimento à Câmara Municipal de Juruti por parte do 
preposto credenciado, caberá à CONTRATADA indicar substituto que passará por estado 
probatório/avaliativo a cargo do presidente da Comissão de Licitação, responsável pelo setor 
de execução direta dos atos administrativos. 
23.12- A CONTRATADA submeter-se-á às condições fixadas pela Câmara Municipal de Juruti 
quanto ao comportamento, discrição e urbanidade na execução dos serviços em suas 
dependências, sujeitando-se às regras do sigilo em relação a assuntos de que tomem 
conhecimento em decorrência da contratação, inclusive após cessado o contrato 
decorrente desta licitação. 
23.13- As informações sobre a execução do Contrato, com os nomes dos fornecedores e demais 
atos serão divulgadas no site https://camarajuruti.pa.gov.br  e no Mural dos Jurisdicionados do 
TCM/PA, garantido o acesso às informações por quaisquer interessados em cumprimento a LAI. 
23.14- Dentre as obrigações do Profissional Técnico designado estão: Orientar: estabelecer 
diretrizes, dar e receber informações sobre os procedimentos adotados, criar plano de capacitação 
para equipe in loco incluindo sistemas e informações sobre atualizações de Leis, delegar atividades 
internas para evitar ociosidade dos membros da equipe de apoio, repassar aos gestores toda e 
qualquer informação sobre a pasta pertinente; Fiscalizar: verificar a documentação elaborada antes 
dos devidos despachos aos setores competentes, auxiliar na alimentação dos portais em 
conformidade com a LAI; fiscalizar ações comportamentais da equipe em um todo; Interditar: 
paralisar a execução de qualquer serviço desenvolvido quando constatar que o mesmo esteja em 
desacordo com o pactuado; Intervir: sempre que constatar irregularidade em qualquer fase do 
processo licitatório e deve manifestar-se e orientar a correção do mesmo; Informar: comunicar ao 
gestor o máximo de irregularidades detectadas, de acordo com o grau de repercussão no contrato; 
bem como noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para 
que o substituto possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e/ou 
suspensão das atividades de fiscalização. 
 

https://camarajuruti.pa.gov.br/
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24- FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
24.1- O Contratado executará fielmente o objeto da presente licitação em estrita obediência a 
este Edital e ao contrato a ser firmado, e na legislação pertinente, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
24.2- Os serviços objeto desta Licitação serão fiscalizados pela Câmara Municipal de Juruti 
através do Presidente da Comissão de Licitação e do Presidente da Câmara Municipal. 
 
25- DO VALOR PREVISTO 
25.1- O valor estimado através de pesquisas de mercado para a presente licitação compõe o 
mapa de preço e fica o valor como máximo a ser contratado, ressalvada a possibilidade de 
ampliação ou redução prevista em lei, nos termos do §1º do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
26- DA LIQUIDAÇÃO E DESPESA  
26.1- A liquidação da despesa será realizada pela área gestora do Contrato, por meio da 
aceitação formal do objeto, desde que cumpridas as exigências contratuais e mediante a 
apresentação das notas fiscais/faturas e comprovação de regularidade fiscal, assim como o 
atesto dos serviços prestados. 
26.2- O pagamento dos serviços será mensal ou em dias trabalhados e o cálculo deverá ser feito 
na distribuição de 30 dias x dias trabalhados, mediante a transferência da conta corrente da 
CONTRATANTE para a conta a ser indicada pela CONTRATADA, mediante autorização expressa, 
para que se procedam as devidas operações financeiras. 
26.3- A transferência bancária de que trata o parágrafo anterior fica desde já autorizada pelas partes 
contratantes, só podendo ser alterada com a expressa anuência da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA.  
26.4- Serão objeto da prestação de serviços os acompanhamentos às fiscalizações oriundas da 
Secretaria da Receita Federal e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 
26.5- Devem ser entragues ao setor financeiro/tesouraria da Câmara Municipal de Juruti a nota 
fiscal emitida na data que finaliza o ciclo de prestação de serviço contratual (30 dias) através do 
cálculo citado no item 26.2, juntamente com a prova de regularidade com o FGTS e com a justiça 
do trabalho; e provas de regularidade com as Fazendas Federal (inclusive INSS), Estadual e 
Municipal da sede da contratada. 
 
27- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
27.1- A Câmara Municipal de Juruti reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 
nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93. 
27.2- Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
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Municípios, e poderá ser descredenciada ou sofrer as penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da 
Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
27.3- A não assinatura do Contrato físico e/ou digital e o descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da licitante vencedora, sujeitando-a, dentre 
outras, às seguintes penalidades, aplicadas pela Autoridade Competente:  
27.3.1- Advertência; 
27.3.2- Multa; 
27.3.3- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93; 
27.3.4- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
27.4- A aplicação de sanções administrativas será precedida do devido processo legal, 
garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
28- DAS MULTAS 
28.1- A Empresa Vencedora sujeitar-se-á a multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor 
global do Contrato: 
4% (quatro por cento), caso venha se conduzir culposamente no curso da execução do serviço, 
por negligência, imprudência ou imperícia, na execução do Contrato a ser firmado. 
8% (oito por cento), por se conduzir dolosamente durante a execução do serviço; 
10% (dez por cento), caso venha desistir da execução do serviço, sem prejuízo de outras 
cominações legais. 
28.2- As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tenha junto 
à instituição a quem presta serviços, devendo ser aplicadas por aprovação do Gestor do 
contrato, Presidente da Câmara Municipal de Juruti. 
 
29- DA ISENÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
29.1- As penalidades previstas nos itens anteriores não serão aplicadas caso o descumprimento 
ocorra por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente explicado e comprovado. 
 
30- DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA CONTRATADA 
30.1- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante.  
30.2- Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
Legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados quando prestação dos serviços, ou em conexão com eles, ainda que acontecido 
em dependência de algum setor administrativo da Contratante. 
30.3- Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 
prestação dos serviços, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência. 
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30.4- Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste processo licitatório. 
30.5- A inadimplência da licitante com referência aos encargos e obrigações decorrentes da 
contratação, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à administração nem poderá 
onerar o objeto contratual, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Câmara Municipal ou com a Administração Pública 
em geral. 
30.6- Declarar sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666/93, 
cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, assim como assume o compromisso de declarar a 
superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação. 
 
31- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
31.1- O prazo de vigência do Contrato será da data de assinatura até 31 de dezembro de 2020, 
podendo ser prorrogado por igual período, até o total de 60 meses, na forma do inciso II do artigo 
57 da Lei 8.666/93. 
31.2- O contrato poderá ser revisto, aditado, prorrogado, sempre mediante fundamentação, 
justificativa e concordância de ambas as partes, na forma da Lei nº 8.666/93. 
31.3- Na rescisão aplicar-se-ão, no que couberem, o artigo 37 da Constituição Federal, e as 
disposições legais contidas no art. 78 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
31.4- A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, em qualquer de suas fases, não 
cabendo aos licitantes ou interessados, indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 
31.5- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Câmara Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
31.6- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase de licitação. 
31.7- Será desconsiderada a proposta que não guardar conformidade com o disposto neste 
Edital. 
31.8- Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer 
erros de soma e/ou multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o 
preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o preço unitário para fins de correção 
do preço global. 
31.9- Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação designada para abertura e julgamento da presente Tomada de Preços. 
 
 
 
 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-n-8-666-de-21-de-junho-de-1993#art-78
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32- DO FORO 
32.1- Fica eleito o foro da Comarca de Juruti/PA como único competente para dirimir quaisquer 
controvérsias oriundas desta TOMADA DE PREÇOS, relativas à adjudicação, contratação e 
execução dela decorrentes. 
 

 
Juruti, 30 de Março de 2020. 

 
 
 
 

__________________________________ 
JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO 

Presidente da C.P.L. 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1– DO OBJETO 
O Presente Termo de Referência Técnica refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS 
E APOIO ADMINISTRATIVO, BEM COMO SERVIÇOS DE PREGOEIRO, CAPACITAÇÃO, AUXÍLIO 
E ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES DA EQUIPE DE APOIO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
JURUTI, EM ATENDIMENTO ÀS SUAS NECESSIDADES PRECÍPUAS. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
A licitação destina-se a promover condições para o funcionamento adequado de todas as 
atividades que envolvam o setor de licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, num 
ambiente de permanente modificação da legislação e estabelecimento de novas exigências. 
 

A última década do século XX foi marcada por uma crescente preocupação com a Gestão Pública, 
tanto por parte dos legisladores como dos órgãos de fiscalização. Leis como a de Improbidade 
Administrativa de 1992 (Lei Federal n° 8429/92), o estatuto de Licitações da Lei 8.666/1993 e da Lei 
10.520/2002 e Lei Complementar 123/2006 e as diversas Emendas Constitucionais editadas no 
período já demonstravam tal preocupação, culminando com a LC 101/00 que inaugurou 
definitivamente um novo momento na Administração Pública: a “Era da Responsabilidade Fiscal”. 
 

A consequente normatização das atividades públicas tem imposto mudanças rápidas nos 
procedimentos administrativos e processos licitatórios, desafiando a capacidade técnica e 
funcional peculiar de cada Administração com as novas políticas aplicadas na atual gestão, 
impossibilitando a adequação imediata dos setores, como exemplo disso temos as resoluções 
e regulamentos do Tribunal de Contas dos Município do Pará, conflitando com a realidade da 
maioria dos municípios no Estado do Pará onde o quadro de servidores, seja efetivo ou 
contratado, possui faculdades intelectuais limitadas a nível fundamental ou médio e atividades 
menos direcionadas aos setores administrativos. Essa falta de acesso a uma capacitação 
profissional somada ao acúmulo de tarefas que devem ser executados por diversos setores 
impõem às administrações municipais a contratação de instituições que possam orientar, por 
vezes executar, e ao mesmo tempo capacitar os profissionais da Administração Pública, 
resguardando os gestores de que estão conduzindo de forma adequada e segura seus 
procedimentos para aquisição de bens ou contratação de serviços, bem como, orientado na 
execução das tarefas mais complexas, vislumbrando o fiel cumprimento das leis orçamentárias 
e exigências dos órgãos fiscalizadores. 
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A presente contratação ainda se justifica pela necessidade de pessoas com experiência na condução 
das sessões licitatórias e isso exige um apoio operacional de profissional qualificado e com 
conhecimentos especializados de rotinas da administração pública, apto para promover consultas 
verbais imediatas e opiniões técnicas para o regular e célere desenvolvimento dos trabalhos. 
Registra-se que no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Juruti inexiste corpo técnico 
estruturado com quantitativo de profissionais aptos para atender toda a estrutura institucional, 
comprometendo o andamento dos procedimentos se não acompanhado de profissional adequado. 
 

Além disso, em regra deve ser designada como pregoeiro pessoa pertencente ao quadro pessoal da 
entidade promotora do certame, a menos que não se disponha de servidor qualificado para atuar na 
função, situação que justifica a excepcional designação de terceiro estranho à Administração, 
consoante precedente do TCU – Acórdão 2166/2014 – Plenário.  
 

Com isso, entendemos pela necessidade de contratação de assessoria e consultoria para dar 
suporte à Comissão Permanente designada e, ao mesmo tempo, assegurar a lisura dos 
processos licitatórios, seguindo seu fluxo adequado para que seja atendido e fornecimento de 
bens e serviços convenientes com as orientações e recomendações do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará e demais órgãos de fiscalização dos atos da administração, considerada a 
supremacia ao interesse público. E na hipótese, a modalidade a ser adotada deverá levar em 
consideração a melhor TÉCNICA E PREÇO para a futura contratação, considerando que os serviços 
a serem contratados exigem expertise e técnica para melhor orientação dos servidores. 
 
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
Para o balizamento desta licitação, o setor competente elaborou pesquisa de mercado, obtendo 
o preço médio utilizando os parâmetros de execução utilizados na contratação de anos 
anteriores, em Quantidades e Especificação dos serviços. 
 

 
ITEM 

 
QUANT 

 
UNID 

 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

VALOR UNIT.  
(mês) 

VALOR TOTAL 
(12 meses) 

 
 
 

01 
 
 
 

 
 
 

12 

 
 
 

MÊS 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA, CONSULTORIA E 
CAPACITACAO DE SERVIDORES NAS 
ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS, BEM COMO AUXÍLIO 
E ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES 
PÚBLICAS E ALIMENTAÇÃO DOS 
PORTAIS ATENDER AS NECESSIDADES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI. 
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4 - DO ATESTO 
O atesto das Notas Fiscais/Faturas correspondentes ao fornecimento dos Serviços caberá a(o) 
Tesoureiro(a) da Contratante ou servidor por esta designado. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas em futuro contrato e na 
legislação pertinente, as seguintes: 
a) Executar o objeto do Contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos no termo 

contratual e no processo licitatório correspondente; 
b) Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais objeto 
da licitação;  

c) Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal 
disponibilizado para a execução do objeto contratual, inclusive salários, benefícios sociais e 
encargos relativos à legislação tributária, trabalhista e previdenciária;  

d) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados diretamente ou por ação ou omissão de seus sócios, 
representantes, empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros;  

e) Utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos pela Câmara Municipal e 
Juruti para a execução do objeto contratual; 

f) Encaminhar ao Setor Financeiro/Tesouraria da Câmara Municipal de Juruti as notas 
fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual, observando o prazo legal para pagamento;  

g) Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE nos serviços decorrentes da contratação; 

h) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratante; 
i) Notificar, por escrito, à Contratante quaisquer irregularidades encontradas nos serviços 

prestados; 
j) Disponibilizar à Contratante os profissionais com capacidade técnica compatíveis com a nota 

técnica obtida na classificação para a prestação dos serviços; 
k) Deverá manter no município/sede da Câmara Municipal, um profissional responsável com 

conhecimento técnico pleno, e os demais deverão fazer atendimento via chat, e-mail, 
telefone, whatsapp ou outro meio eletrônico equivalente, caso a Câmara Municipal necessite 
de consultas e assessorias relacionadas com o objeto contratual. 

 
6 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
A Câmara Municipal de Juruti poderá dispor sobre os casos omissos no presente Termo de 
Referência, conforme a Lei Orgânica do Município.   
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ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 
 
 
Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
______________________, com sede e foro no Município de Juruti, na Rua da Saudade, s/nº - 
esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro, na Cidade de Juruti, Estado do Pará, “representada” 
por______________, brasileiro, ___________, portador da Carteira de Identidade RG nº 
______________________ e do CPF nº ___________________, no uso de suas atribuições legais, 
doravante denominado CONTRATANTE, de outro ____________________________________, 
com sede na cidade de ________, Estado do _________, situado à 
__________________________, __________________, nº __________, Bairro ____________, 
CEP: ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu _______________ Sr(a). 
__________________________, brasileiro, _____________, portador da Carteira de Identidade nº 
__________ SSP/____ e do CPF nº _________________, residente e domiciliado à 
__________________, nº ____________, Bairro _______________, na cidade de __________, 
Estado do _________________, resolvem firmar a presente Contrato Administrativo decorrente da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-140201-CMJ, regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, pelo Decreto Federal nº 9.412, de 18/06/2018, e pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO CONTRATUAL 
 
1.1- O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO DE SERVIDORES NAS ÁREAS 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO AUXÍLIO E 
ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES PÚBLICAS E ALIMENTAÇÃO DOS PORTAIS ATENDER AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, conforme especificações contidas no Edital 
e Anexos da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-140201-CMJ. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1- Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações; no Decreto Federal nº 9.412, de 18/06/2018, bem como na licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-140201-CMJ. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
3.1- Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no 
processo licitatório nº 2020140201-CMJ e neste termo contratual; 
 
3.2- Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais objeto da 
licitação;  
 
3.3- Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal 
disponibilizado para a execução do objeto contratual, inclusive salários, benefícios sociais e 
encargos relativos à legislação tributária, trabalhista e previdenciária;  
 
3.4- Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados diretamente ou por ação ou omissão de seus sócios, 
representantes, empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros;  
 
3.5- Utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos pela Câmara Municipal e 
Juruti para a execução do objeto contratual; 
 
3.6- Encaminhar ao Setor Financeiro/Tesouraria da Câmara Municipal de Juruti as notas 
fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual, observando o prazo legal para pagamento;  
 
3.7- Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE nos serviços decorrentes da contratação; 
 
3.8- Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratante; 
 
3.9- Notificar, por escrito, à Contratante quaisquer irregularidades encontradas nos serviços 
prestados; 
 
3.10- Disponibilizar à Contratante os profissionais com capacidade técnica compatíveis com a 
nota técnica obtida na classificação para a prestação dos serviços; 
 
3.11- Deverá manter no município/sede da Câmara Municipal, um profissional responsável com 
conhecimento técnico pleno, e os demais deverão fazer atendimento via chat, e-mail, telefone, 
whatsapp ou outro meio eletrônico equivalente, caso a Câmara Municipal necessite de 
consultas e assessorias relacionadas com o objeto contratual; 
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3.12- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este 
contrato - Tomada de Preços nº 2/2020-140201-CMJ. 
 
3.13- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no 
§1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
Na execução do objeto do presente contrato, caberá a CONTRATANTE: 
 
4.1- Proporcionar à Contratada as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelecido na TP nº 2/2020-140201-CMJ; 
 
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
 
4.3- Comunicar à Contratada qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
 
4.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas atestadas pelo 
Setor Competente, nas condições estabelecidas; 
 
4.5- Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade 
dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1- A vigência deste instrumento contratual iniciará em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO»  
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2020,  podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO CONTRATUAL 
 
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 
8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES 
 
7.1- Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 
injustificado na execução do objeto contratual, submeter-se-á a CONTRATADA às seguintes 
penalidades: 
 

 -    Advertência; 
 -    Multa; 
 -    Suspensão temporária de participações em licitações 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 Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou penalidade. 
 
7.2- A multa prevista acima será a seguinte: 
 
 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 
 
7.3- As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
7.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município de Juruti, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo a CONTRATANTE, para isso, 
descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 
 
7.5- O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 
causa à penalidade; 
 
7.6- A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 
constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 
 
7.7- As penalidades somente serão relevadas 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 da CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PREÇO E REAJUSTE 
 
8.1- O valor do presente contrato é de R$ «VALOR_CONTRATADO» 
(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), não sofrendo reajuste durante a vigência do contrato. 
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CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1- As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na 
dotação orçamentária do exercício de 2020: 
 
Unidade Orçamentária: 0101 – Câmara Municipal de Juruti; Função Programática: 01 031 0001 2.001 
– Manutenção do Poder Legislativo; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; Fonte: 10010000. 
 
9.2- O saldo pertinente aos exercícios subsequentes poderá ser empenhado oportunamente à conta 
dos respectivos orçamentos, caso seja necessário a prorrogação da vigência contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
10.1- O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, e apresentadas as devidas justificativas. 
 
10.2- Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por temo aditivo atendido ao disposto nos 
artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - BASE LEGAL, OMISSÕES E FORMALIDADES 
 
11.1- Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em conformidade com as condições 
estabelecidas neste termo, no instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA. 
 
11.2- Os casos omissos se subordinam aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONTROLE  

 

12.1- A CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de exemplares do presente 

contrato à Tesouraria e ao Controle Interno da Câmara Municipal de Juruti, para acompanhamento 

de fiscalização da execução contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO  
 
13.1- Na hipótese de a CONTRATADA receber valores indevidos, o indébito será apurado em moeda 
corrente na data do recebimento do valor indevido e atualizado pelo índice IGPM/FGV, calculado “pró 
rata temporis”, desde a data da apuração até o efetivo recolhimento. 
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Parágrafo Único. A quantia recebida indevidamente será descontada dos valores que a 
CONTRATADA ainda tiver a receber, devendo a CONTRATANTE notificá-la do desconto e 
apresentar a correspondente memória de cálculo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICIDADE 
 
14.1- O extrato do contrato será publicado conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e nos artigos 79 e 188 da Lei Orgânica Municipal.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ELEIÇÃO DE FORO 

 

15.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Juruti, Estado do Pará, para dirimir questões resultantes ou 

relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera Administrativa. 

 

Para firmeza e como prova de haverem as partes, 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. 
 
 

    «CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO» 
 

 
    «NOME_DA_CONTRATANTE» 

CNPJ(MF)  «CNPJ_DA_CONTRATANTE» 
    CONTRATANTE 

 
 
 

    «EMPRESA_CONTRATADA» 
    «CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

    CONTRATADO(A) 
Testemunhas: 
 
 
1._______________________________                         2._______________________________ 
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ANEXO III  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2020-140201 
 

 
A................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr. (a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................. e do 
CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 
21 de Maio de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. Ressalva emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:  
 
(      ) não emprega menor de dezesseis anos. 
 
(      ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 

Data e local, 
 
 
 

 Nome e assinatura do Representante Legal 
RG 0000000 Órgão Expedidor (UF) 

CFF 000.000.000-00 
Carimbo CNPJ da Empresa 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL 

 
 
Deve conter a identificação da empresa declarante, bem como a de seu representante legal.  
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)   _ CNPJ  nº  , sediada (endereço  completo)  , declara, sob as 
penas da lei, que  concorda  plenamente com as condições estabelecidas no Edital e que tomou 
conhecimento prévio do ato convocatório. 
 
Data e local, 
 
 
 

Nome e assinatura do Representante Legal 
RG 0000000 Órgão Expedidor (UF) 

CFF 000.000.000-00 
Carimbo CNPJ da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo edital da licitação TOMADA DE 
PREÇOS 2/2020-140201, da CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI– PA, e por ela responde 
integralmente a declarante. 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTES 

 
 
 
 
 

 
Deve conter a identificação da empresa declarante, bem como a de seu representante legal.  
 
(NOME DA EMPRESA)   _ CNPJ nº , sediada (endereço completo)  , declara, sob as 
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, e que esta empresa não possui entre os proprietários nenhum 
titular de mandato eletivo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
Data e local, 
 
_________________________________________ 
 

Nome e assinatura do Representante Legal 
RG 0000000 Órgão Expedidor (UF) 

CFF 000.000.000-00 
Carimbo CNPJ da Empresa 
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ANEXO VI 
 

 
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS 

 
 
Deve conter a identificação da empresa declarante, bem como a de seu representante legal.  
 
(XXXXX NOME DA EMPRESA XXXX), sediada na (endereço completo)  , declara, sob pena da lei, 
que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

 
 
 

Data e local, 
 

_______________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 

RG 0000000 Órgão Expedidor (UF) 
CFF 000.000.000-00 

Carimbo CNPJ da Empresa 
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ANEXO VII 
  

CREDENCIAMENTO 
 

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

 
 
 
À 
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, 
 
Pelo   presente   instrumento   credenciamos o  Sr.    , brasileiro, (estado civil), 
(profissão), Identidade n.º   , CPF n.º  , residente e domiciliado  à Rua _  
 ,  n.º   ,  na  cidade  de   , Estado de  , para representar a nossa empresa 
nas Sessões de Recebimento e Abertura de documentação de Habilitação e das Propostas 
referentes à Licitação TOMADA DE PREÇOS N° 2/2020-140201, podendo praticar todos os atos 
necessários ao perfeito cumprimento deste credenciamento, com poderes, inclusive, para 
interpor recursos administrativos ou para renunciar a esse direito em nome da outorgante, com 
relação a qualquer fase do procedimento licitatório acima referido. 
 
Juruti/Pa,  de  _ de 2020. 
 
 

_  (ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(AIS) DA EMPRESA, SOBRE CARIMBO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVE TER FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, SOB PENA DE NÃO CREDENCIAMENTO 



 
 

 
 
 

  ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 

   

 
Rua da Saudade, s/nº, Esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro - CEP: 68.170-000 – Juruti – Pará. 

 
39 

 
 

  

 
ANEXO VIII 

PROPOSTA TÉCNICA 
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
À CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, 
 
Proposta técnica que faz a empresa  inscrita no CNPJ (MF) nº  , localizada_____  , CEP 
 Fone/fax  , e-mail:  conforme itens abaixo relacionados, de acordo com todas as 
especificações e condições estabelecidas na Licitação Tomada de Preços 2/2020-140201. 
 
Para tanto, declaramos que: 
Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
elaboração da proposta; mantendo válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados da data de recebimento dos documentos de habilitação  e  proposta comercial, aceitando que, 
ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem 
como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de 
seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o 
efeito suspensivo desses recursos. 
Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução 
dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização do Município 
de Juruti. 
Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde 
já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e 
padrões adotados pela Câmara Municipal de Juruti ou recomendados pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará. 
O objeto ofertado atende integralmente aos requisitos constantes do edital e seus anexos, especialmente 
o Termo de Referência. 
Nos preços ofertados já estão incluídos todos os custos inerentes aos encargos financeiros, tributários, 
previdenciários e trabalhistas, inclusive despesas com pessoal (transporte, alimentação, estadia, 
salários e encargos sociais) e quaisquer outros relacionados com o objeto contratual, de forma que o 
valor proposto constitui a única e total contraprestação pelo fornecimento do objeto deste certame. 
Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observadas as condições previstas no instrumento convocatório. 
Declaramos que possuímos a seguinte capacidade técnica. 

PONTUAÇÃO TOTAL  

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
ITENS ATENDIDOS 

PONTOS TOTAL DO 
ITEM 

    

    

    



 
 

 
 
 

  ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 

   

 
Rua da Saudade, s/nº, Esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro - CEP: 68.170-000 – Juruti – Pará. 

 
40 

 
 

  

 
A seguir, informamos os dados pessoais do representante legal ou procurador com poderes 
para a assinatura do contrato, bem como os dados bancários para a realização dos 
pagamentos, caso a nossa empresa seja vencedora deste certame: 
 
Representante Legal (Nome Legível): (  ) Sócio (  ) Procurador * 
Nacionalidade  , Estado civil __________ 
RG. nº  , CPF nº _________ 
Telefone:  / Fax:   / Celular:   e-mail:   , 
Pagamentos/Dados Bancários: 
Nome do Banco:  Ag.:  C/C.:  . 
 
* A indicação de Procurador está condicionada a apresentação de uma Procuração Pública legalmente constituída 
para fins de assinatura do instrumento de contrato. 
 
Declaramos ainda que conhecemos e nos submetemos às exigências do Edital da Tomada de Preços nº 2/2020-
140201-CMJ. 
 

 
Local e data: 

 
Assinatura do representante legal 

Carimbo CNPJ da empresa licitante 
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ANEXO IX  
 

PROPOSTA COMERCIAL/FINANCEIRA 
 

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, 
 
Proposta COMERCIAL que faz a empresa    ________________________Inscrita no 
CNPJ (MF) nº  __________________, 
Localizada  , CEP  Fone/fax  , e-mail:  conforme itens abaixo relacionados, de 
acordo com todas as especificações e condições estabelecidas na Licitação Tomada de 
Preços nº 2/2020-140201. 
 
Propomos, para a fiel execução contratual o valor mensal de R$ xxxxxxxxxxx (valor por extenso), 
totalizando um valor anual de R$ xxxxxxxx (valor por extenso) 
 
Declaramos ainda que conhecemos e nos submetemos às exigências do Edital da Toma de Preços nº 
2/2020-140201. 
 

Local e data: 
 

 
Assinatura do representante legal 

Carimbo CNPJ da empresa licitante 
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