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“MODELO” DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇO N° 2/2019-0001 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201911/GAB/PMSMP/PA 

 
RAZÃO SOCIAL: 

 

 

NOME FANTASIA: 
 

 

CNPJ: 
 

 

ENDEREÇO COMPLETO:   
 

 

E-MAIL: 
 

 

TELEFONE: ( ) 
 

 

NOME P/ CONTATO:   
 

 

Recebemos por intermédio de acesso à página www.tcm.pa.gov.br ou retirada presencial, nesta 

data, cópia do instrumento convocatório e dos anexos da licitação acima identificada. 

 

Local,                     de de 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Santa Maria 
do Pará e  essa  empresa,  solicito  preencher  o  recibo  de  entrega  do  edital  e  remeter  à 

Comissão Permanente de Licitação por meio do e-mail:  licismp@gmail.com até um dia antes 

da abertura do certame licitatório. A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório. 

 

 

 

 

 

 

mailto:licismp@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 2/2019-0001 

REQUISITANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 

PUBLICIDADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INSERÇÕES (DIVULGAÇÃO DE 

COMERCIAIS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS) COBERTURA DE EVENTOS DO 

GOVERNO MUNICIPAL, EM RÁDIO E TV NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

DATA/HORA   DE   ENTREGA   DO(S)   ENVELOPE(S):   até as 09h00min do dia 23/05/2019. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações situada na Avenida Santa Maria, 

S/N, Centro, Santa Maria do Pará/PA, CEP 68.738-000. 

 

A sessão será conduzida Comissão Permanente de Licitações, designados nos autos do processo em 

epígrafe. Os envelopes contendo os documentos de habilitaçãoe propostas serão recebidos na sessão 

de processamento logo após o credenciamento das interessadas. 

Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias úteis subsequentes 

à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de funcionamento de expediente da Prefeitura. 

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O edital na íntegra será 

fornecido aos interessados na Sala de Licitações, situada na Avenida Santa Maria, S/N, Centro, Santa 

Maria do Pará/PA, CEP 68.738-000, no horário das 08h00min às 13h00min, gratuitamente ou através 

do site: www.tcm.pa.gov.br . 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ, através da Prefeitura 

Municipal, por ordem da Senhora Prefeita do Município de Santa Maria do Pará, Sra.  DIANA DE 

SOUSA CÂMARA MELO, torna público que se encontra aberta a presente licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, em conformidade com a Lei Federal n° 12.232/2010 e 

subsidiarimante pela Lei Federal n° 8666/93, Lei Complementar Federal n° 123/2006 e demais 

dispositivos legais aplicados à especie, notadamente pela Lei n 4.680, de 18.06.65, Decreto Federeal 

n° 57.690, de 01/02/66 e Normas Padrão do CENP.  

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

http://www.tcm.pa.gov.br/
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1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PUBLICIDADE, 

PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INSERÇÕES (DIVULGAÇÃO DE COMERCIAIS 

EDUCATIVOS E INFORMATIVOS) COBERTURA DE EVENTOS DO GOVERNO 

MUNICIPAL, EM RÁDIO E TV NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA 

MARIA DO PARÁ/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, conforme Termo de 

Referência, (ANEXO I). 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar desta Tomada de Preços, os interessados que atenderem a todas as 

exigências deste Edital. 

2.2 - Não poderão participar desta licitação: 

a) servidor, dirigente da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, ou responsável pela licitação; 

b) empresas que tenham sido penalizadas, pela Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, com 

a pena constante do Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93; 

c) empresas que tenham sido penalizadas com a pena constante do Art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 

2.3 - Não é permitida a formação de consórcios para a participação desta licitação. 

3 – DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1- Ao iniciar-se a sessão, os representantes das interessadas em participar do certame ora em pauta 

deverão se apresentar para credenciamento junto à CPL, devidamente munidos dos seguintes 

documentos em cópias simples (Acompanhada dos originais ou autenticada por cartório 

competente): 

 
a) Certificado da Condição de Micro empreendedor individual; 

 
b) Requerimento de empresário, no caso de empresário; 

 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as eventuais 

alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão competente, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhada de prova de investidura 

ou nomeação da diretoria em exercício; 

 
3.2- Em caso de sócio ou proprietário apresentar documento acima elencado e original e cópia da 

carteira de identidade ou outro documento com foto. 

 
3.3- Em caso de preposto ou procurador, apresentar documento acima elencado, procuração mediante 

instrumento público ou particular com firma reconhecida, ou Termo de Credenciamento, conforme 
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modelo no Anexo III, com firma reconhecida comprove os necessários poderes para formular ofertas 

e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, 

e original e cópia da carteira de identidade ou outro documento com foto. 

 
3.4 – Todos documentos apresentados deverão estar em conforme o item 5.2 deste edital. 

 
3.5 - Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante 

no Anexo V; 

 
3.6.- Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

Complementar nº 147/2014 as microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP deverão  

apresentar  a  Declaração  de  que  se  enquadra  na  condição  de  microempresa  ou empresa de 

pequeno porte, de acordo com o Anexo VIII deste Edital, acompanhada da comprovação de 

enquadramento que deverá ser por meio de CERTIDÃO SIMPLIFICADA, expedida pela 

respectiva junta comercial com data não superior a 90 (noventa) dias do dia da licitação, EXCETO 

para as MEI’s, estas por sua vez, terão que apresentar o cartão do simples nacional (consulta optantes), 

emitido através do sito <www.receita.fazenda.gov.br>.  

3.6.1- A declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena   

de   não   aplicação   dos   efeitos   da   Lei   Complementar   nº   123/2006   e   Lei Complementar 

nº 147/2014. 
 
3.7 - No momento do credenciamento os documentos acima deverão ser entregues à CPL FORA 

DOS ENVELOPES: 

 
3.8 - Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único admitido a 

intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos os efeitos por sua 

representada. 

 
3.9 - Serão recebidos os envelopes dos representantes que não cumprirem as exigências contidas no 

item 5 deste Edital, mas, por não estarem esses representantes credenciados, não poderão ofertar 

lances verbais e nem interpor recurso administrativo. 

 

4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS ENVELOPES 

4.1 -  A entrega da proposta comercial e  dos documentos de habilitação será feita no local, data 

e  horário indicados no preâmbulo do presente Edital, em envelopes distintos, devidamente lacrados, 

contendo referência ao presente certame e indicando as seguintes informações: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2019-0001 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  

TELEFONE: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2019-0001 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇO  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  

TELEFONE: 

 

4.2. No caso da Sessão Pública, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 

todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do 

Presidente da Comissão e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na 

Sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

5 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – (ENVELOPE “A”) 

OBS: A documentação deverá ser apresentada conforme a ordem deste Edital, inclusive com 

índice. 

a)  Para  habilitação  nesta  LICITAÇÃO, será  exigido  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  (CRC)  

emitido  pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,  que deverá ser solicitado com 

antecedência minima de 48 (quarenta e oito) horas à  data  de  recebimento  dos  envelopes contendo 

PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, acompanhada dos documentos relacionados no anexo X. No mais: 

5.1 - Habilitação Jurídica: 

a) Cópia do CPF e Carteira de Identidade dos sócios; 

b) Certificado da Condição de Micro empreendedor individual; 

 
c) Requerimento de empresário, no caso de empresário; 

 
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as eventuais 

alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão competente, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhada de prova de investidura 

ou nomeação da diretoria em exercício; 

 
5.2 - Regularidade Fiscal: 

a) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

b) Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual; 

c) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença para 

Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante; 
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d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Conjunta (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), expedida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

f) Certidões de Regularidade Fiscal da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante; 

g) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

5.3 - Qualificação Econômico financeira: 

a) Certidão Judicial Cível Negativa de falência e recuperação judicial (concordata), expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará de 1ª e 2ª Grau e nos juizados especiais do Estado do Pará, 

do domicilio fiscal da empresa licitante. 

 

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

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

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

b.1) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado da Certidão de Regularidade 

Profissional do Contador/Técnico de Contabilidade, emitido com data de no máximo 30 dias após 

a data do arquivamento dos demonstrativos contábeis na Junta Comercial, informando que a 

finalidade é Balanço Patrimonial, expresso no referido documento, conforme estabelecido pela 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1402/2012;  

b.2) O Balanço Patrimonial do último exercício social deverá conter a demonstração 

expressa dos índices financeiros, conforme citado abaixo, devendo está assinado pelo representante 

legal e o contador da empresa.  

- Índice de Liquidez Geral (LG) maior que 1;  

- Solvência geral (SG) maior que 1;  

- Índice de Liquidez Corrente (LC) maior que 1, calculados pelas seguintes fórmulas:  

LG= AC+RLP SG= AT LC= AC  

PC+ELP PC+ELP PC  

AC= ATIVO CIRCULANTE  

PC= PASSIVO CIRCULANTE  

AT= ATIVO TOTAL  

ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

RLP= REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

 

b.3) Serão aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, devidamente assinados 

pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável por esta, assim apresentados:  
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b.1.1) publicados em Diário Oficial ou;  

b.2.1) publicados em jornal de grande circulação ou;  

b.3.1) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;  

b.3.4) por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante, na forma do art. 6º da IN n.º 65 do Departamento Nacional do Registro do 

Comércio – DNRC, de 11 de agosto de 1997, acompanhada, obrigatoriamente, dos termos de abertura 

de encerramento. Quando forem apresentado o original do Diário fica dispensada a inclusão, na 

documentação, dos termos de abertura e de encerramento do livro em questão ou;  

b.5) comprovação por meio de recibo de entrega emitido pelo Sistema Pública de 

Escrituração Digital-SPED, conforme Decreto n° 8.683, de 25/02/2016. 

5.4 - Qualificação Técnica: 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 

semelhantes e ao objeto da licitação, mediante apresentação de atestado (s) expedido (s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado com características técnicas e de natureza semelhante ao 

objeto deste certame licitatório; 

b) Registro ou Inscrição na enditdade professional (ABAP – Associação Brasileirea de Agências de 

Publicidade) ou sindicato de classe (SINAPRO – Sindicato das Agências de Propaganda) da sede da 

licitante; 

 5.5 – Documentação Complementar:  

a) Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos salvo na  condição 

de  aprendiz, a  partir de  14  (quatorze) anos,  nos  termos do  inciso  XXXIII  do  art.  7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o Anexo VII deste Edital; 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente, conforme Anexo VI deste Edital; 

5.5 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente à data de 

abertura do presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou por cópias 

autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda 

ou rasura. 

5.6 – Os documentos que não apresentarem data de validade no seu texto serão considerados o 

emitido em até 60 (sessenta) dias da abertura desta licitação. 

6 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇO – (ENVELOPES “B”) 

6.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar todos 

os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, 
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telefones, Email), em 01 (uma) via ou digitada, datada e assinada na parte final, rubricada em todas 

as suas folhas pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas. 

a) Orçamento discriminado em preços unitário e total para os serviços a serem executados, em 

algarismos para cada item, com no máximo duas casas decimais, em moeda corrente nacional, sendo 

que o preço proposto na proposta escrita e naquele que por ventura vier a ser ofertados através de 

lances verbais, estão incluídos todos  os  impostos, taxas,  emolumentos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais,  comerciais, contribuições fiscais e despesas com fretes bem como outras 

despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da 

licitação; 

b) A empresa deverá apresentar dentro do envelope a retirada do edital, conforme modelo em anexo 

no edital, devidamente recebido pela Comissão Permanente de Licitação; 

c) Deverá o licitante vencedor apresentar nova proposta escrita do novo valor adjudicado, no prazo 

máximo de 24 horas; 

d) Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da realização da 

sessão pública. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias; 

e) Os serviços deverão ser executados, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa 

Maria do Pará, mediante solicitação  do  Departamento  de  Comunicação  e  autorizado  pelo  

Departamento  de  Compras,  devidamente assinada por seu representante legal, ou outra pessoa com 

poderes para tanto; 

f) Descrições e especificações claras e completas do objeto a ser fornecido, de acordo com as 

especificações técnicas (Anexo I); 

g) Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros entre 

os expressos em algarismos; 

h) Indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número da 

carteira profissional ou RG, CPF, endereço completo e telefone) do responsável legal da empresa que 

assinará o contrato, informando o cargo que ocupa na empresa; 

i) Indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito de pagamento; 

j) A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

l) Iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não mais caberá desistência das mesmas, 

nos termos do § 6º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Presidente da Comissão; 

m) Não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax ou meio eletrônico. 
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6.2. Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas uma  

vez abertas as propostas escritas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações serão de 

inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo em caso de classificação, eximir-se do 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

6.3. A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição 

que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

6.4. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

6.5.  Ao apresentar a proposta na forma requerida, ficam subentendido que a licitante aceita, 

irrestritamente, todas as condições estabelecidas no presente Edital. 

6.6. A Proposta Comercial deverá acompanhar a declaração de elaboração independente de proposta, 

conforme Anexo IV deste edital; 

7 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital, ou imponham condições, ou 

contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas; 

b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

8 - DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. No dia, hora e local designados no Edital, será realizada sessão pública para recebimento das 

propostas comerciais e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante 

legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, possuir os necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

8.2. Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de 

propostas após a sua entrega; 

8.3. A Comissão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de Preço (Envelope 

“B”), que deverão ser rubricadas por todos os membros da Comissão e licitantes presentes, 

conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no Edital; 

8.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente às disposições deste Edital; 

8.5. As propostas consideradas válidas e exequíveis até esse momento serão classificadas pela ordem 

crescente de preços. 

8.6. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas 

ou empresas de pequeno porte. 
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8.6.1.  Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  ofertas  apresentadas  pelas  

microempresas  ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao 

menor preço. 

8.6.2.  O  critério  definido  neste  item  somente  se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  válida  não  

tiver  sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.6.3. A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma: 

8.6.3.1. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que será adjudicado o objeto em seu favor; 

8.6.3.2. Na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base 

no subitem. 

8.12.3.1. Serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, 

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

8.6.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa de pequeno 

porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.7.  Serão  inabilitadas as  licitantes  que  não  apresentarem a  documentação em  situação  regular,  

conforme estabelecido neste Edital. 

8.9.  No  caso  de  inabilitação  do  proponente  que  tiver  apresentado  a  melhor  oferta,  serão  

analisados  os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, 

e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital. 

8.10. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

8.11. Faculta-se ao Presidente da Comissão o direito de promover, em qualquer fase da licitação, 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

8.12. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Presidente da Comissão poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das 

causas referidas no item anterior; 

8.13. O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo critério de menor 

preço global; 

8.14. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital; 
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8.15 - Serão desclassificadas as propostas que: 

8.15.1. Consignarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

8.16. O Presidente da Comissão manterá em seu poder a documentação das demais licitantes, pelo 

prazo de até 10 (dez) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-la neste 

período, sob pena de sua destruição. 

8.17. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 

e que, ao final, deverá ser assinada pelo Presidente da Comissão e licitantes presentes; 

8.18. Não serão motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os 

direitos dos demais licitantes; 

8.19. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial do Estado. 

9 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante, no final da sessão, poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 

consecutivos para apresentação das razões do recurso. 

9.2. As demais licitantes, ficam, desde já intimadas à apresentar contrarrazões, no mesmo prazo, a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes importará na decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Presidente da Comissão ao vencedor; 

9.4. O recurso não terá efeito suspensivo. 

9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente fará a adjudicação do objeto da licitação, bem como a homologação do certame. 

10 - DAS SANÇÕES 

10.1 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 

deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 

fornecimento do material, comportar- se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a  Prefeitura  Municipal  de  Santa Maria do 

Pará/PA,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  neste  Edital  e  das  demais cominações legais. 
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10.1.1- Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993: 

10.1.1.1 Advertência por escrito; 

10.1.1.2 Multas: 

10.1.1.2.1 Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os 

prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o 

valor global do registro até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) 

hora. 

10.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada 

sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da 

Administração, não mais ser aceito o fornecimento; 

10.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor 

global do registro. 

10.1.1.3  Suspensão  temporária  do  direito  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de  

contratar  com  a Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em 

vigor; 

10.1.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na letra “13.1.1.3”; 

10.2 As sanções previstas nas letras “9.1.1.1”, “9.1.1.3” e “9.1.1.4”, poderão ser aplicadas juntamente 

com a da letra 

“10.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

10.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a 

mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

10.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de 

ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 
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10.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso 

fortuito ou motivo de força maior. 

10.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

11.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 

sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I – No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em  

cada ano- calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

II – No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais). 

11.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda 

de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 

operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos. 

11.1.2. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput 

deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno 

porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

11.1.3. O  enquadramento do  empresário ou  da  sociedade simples ou  empresária como  

microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicará 

alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 

11.1.4. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 

nº.123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

c) De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 10.1 deste Edital; 
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d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 

de que trata o inciso II do item 11.1 deste Edital; 

e) Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 11.1 deste Edital; 

f) Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h) Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos,  valores  mobiliários  e  câmbio,  de  empresa  de  

arrendamento  mercantil,  de  seguros  privados  e  d e capitalização ou de previdência complementar; 

i) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores; 

j) Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

11.1.5. O  disposto  nas  alíneas  itens  d  e  g  do  subitem  11.1.4  não  se  aplica  à  participação no  

capital  de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no 

consórcio previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de 

interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como 

objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

11.1.6.  Na  hipótese de a  microempresa ou  empresa de  pequeno porte incorrer em  alguma das  

situações previstas nas alíneas do subitem 11.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a 

Lei Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação 

impeditiva. 

11.2. As microempresas e empresas de pequeno porte que participarem deste certame, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 

11.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao 

licitante, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este 

for declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

11.2.1.1. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.2.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
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de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos 

recursos, conforme dotação orçamentária a seguir: 

Exercício 2019 Atividade 2020.041310003.2.012 - Publicidade dos Atos do Executivo; Atividade 

8080.103010010.2.061 - Manutenção de Outros Programas do SUS e ESTADO; Atividade 

8080.101220010.2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde; Atividade 5050.121220031.2.029 - 

Manutenção de Outros Programas/FNDE e Estado; Atividade 5060.121220031.2.037 - 

Manutenção da Secretaria de Educação; Atividade 9090.081220011.2.080 - Manutenção da 

Secretaria de Assistência Social; Atividade 9091.081220011.2.101 - Manutenção de Outros 

Programas/Ações do Suas e do Estado; Classificação Econômica 3.3.90.39.00. Elemento de 

Despesas: 3.3.90.39.47 – Serviços de Comunicação em Geral 

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. Os  pagamentos  devidos,  em  decorrência  das  obrigações  assumidas,  serão  efetuados,  

conforme  Minuta  de Contrato, Anexo IX. 

14 - DOS ANEXOS 

14.1. Compõem o presente Edital, dele fazendo parte integrante e indissociável, os seguintes anexos: 

a) Anexo I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

b) Anexo II: MODELO DE PROPOSTA; 

c) Anexo III: TERMO DE CREDENCIAMENTO; 

d) Anexo IV: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;  

e) Anexo V: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

f) Anexo VI: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 

g) Anexo VII: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF; 

h) Anexo VIII: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;  

i) Anexo IX: MINUTA DO CONTRATO; 

j) Anexo X: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DO CRC; 

15 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 
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15.1 - No interesse da Administração Pública, a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará 

poderá: 

a) Modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

b)  Revogar  a  licitação  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente  

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado; 

15.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

15.3 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do 

procedimento licitatório. 

16 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

16.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar  esclarecimento, providências ou  impugnar  o  ato  convocatório,  sempre  por  

escrito,  e  devendo  ser protocolado Sala  de Licitações e  Contratos, localizada na Av. Santa Maria, 

s/n°, Centro - Santa Maria do Pará/PA, CEP: 68.738-000, A/C do Presidente da Comissão de 

Licitação, rigorosamente no horário das 08:00 às 13:00 horas. 

16.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no 

subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, 

tendo aceitado sem objeção o instrumento  convocatório,  venha,  após  julgamento  desfavorável,  

alegar  falhas  ou  irregularidades  que  o viciariam. 

16.3 - Caberá ao Presidente da Comissão decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

16.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  referidos  neste  Edital  em  dia  de  expediente  do  

Município  de Santa Maria do Pará/PA. 

17.2. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do presente da 

licitação, sem a expressa manifestação do Município. A fusão, cisão ou incorporação só será 

admitida com o consentimento prévio e por escrito do Município. 

17.3. O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da 



         

 

  
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará – Av. Santa Maria, 001 – Centro 

Praça da Matriz – CEP: 68738-000 – Santa Maria do Pará/PA. 
Pág. 17 

 

parte interessada, não gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93, assegurada a ampla defesa. 

17.4. É facultado ao Presidente da Comissão, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

17.5. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições das Leis Federais nº. 

12.232/10, 8.666/93 e alterações posteriores no que couber. 

18 - DA FRAUDE À LICITAÇÃO 

18.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem 

em atos contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a formulação de imediata 

representação ao Ministério Público Estadual para que sejam adotadas as providências tendentes à 

apuração dos fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de 

processo administrativo para os fins estabelecidos no Art. 88, da Lei n° 8.666/903. 

19 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

19.1. Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste Edital. 

19.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas Federais, Estaduais ou Municipais, disciplinando a matéria. 

19.3.A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento 

de todas as exigências legais provenientes da  prestação dos  serviços, bem como a  promoção de 

diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93). 

19.4. Os casos omissos, assim como as dúvidas surgidas, serão resolvidas pela Comissão Julgadora. 

19.5.  Rege a presente licitação, por TOMADA DE PREÇOS a Lei Federal 8.666/93 e restante 

legislação sobre a matéria, bem como o contrato objetivado, notadamente quanto aos casos omissos, 

eventuais alterações, rescisão e recebimento de seu objeto. 

Santa Maria do Pará (PA), 02 de Maio de 2019. 

 

Atenciosamente, 
 

______________________________________ 

ALAN BATISTA SILVA 

Presidente - CPL 

Portaria n° 012/2019 

 

____________________________________ 

ISMAEL MORAES DA COSTA 

1° Secretario - CPL 

Portaria n° 012/2019 

 

___________________________________ 

ANTONIA LEIDIANE DO N. TAVARES 
2° Secretaria - CPL 

Portaria n° 012/2019 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 

PUBLICIDADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INSERÇÕES (DIVULGAÇÃO DE 

COMERCIAIS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS) COBERTURA DE EVENTOS DO 

GOVERNO MUNICIPAL, EM RÁDIO E TV NA SEDE E ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 

EDITAL. 

 

1.2. DA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.  
PREÇO UNIT. 

MÉDIO (R$) 

1 
inserções de mídia de rádio diárias municipais, tendo 30” (trinta) 

segundos cada inserção, durante 12 (doze) meses (Sinal 

Modulado FM - Frequência Modulada) 

SERVIÇO 216  R$ 23,67 

2 
inserções de mídia de rádio diárias municipais, tendo 30” (trinta) 

segundos cada inserção, durante 12 (doze) meses (Sinal 

Modulado AM - Amplitude Modulada) 

SERVIÇO 216  R$ 12,00 

3 
Produções de vídeos de 45” (quarenta e cinco) segundos 

SERVIÇO 180  R$ 360,00 

4 Produções de vídeos de 30” (trinta) segundos SERVIÇO 180  R$ 287,67 

5 
Agência de Publicidade, Criação de vídeo, spot e anúncio pelo 

período de 12 (doze) meses 
SERVIÇO 12  R$ 5.150,00 

 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

2.1. O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 12.232/2010, 

assistida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências 

previstas, quando da elaboração do edital e seus anexos. 

 

3. MOTIVAÇÃO 

3.1. A instauração de tal processo dá-se pelo fato da inexistência de outro semelhante que 

viabilize essa contratação e por não temos nenhum processo licitatório vigente, sendo evidente a 

necessidade do mesmo para atender os princípios da administração pública. 

4. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Com o objetivo principal de honrar o princípio da publicidade e do direito a informação, 

bem como, tornar transparentes os atos da administração publica deste município e, levando em 
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consideração também que a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará não possui veículos de 

informação que abranjam a população de uma forma geral, essa contratação evidencia-se como de 

grande necessidade, pois  esses  serviços  de comunicação e publicidade serão destinados a 

fortalecer a imagem dessa prefeitura, como também estreitar o relacionamento entre o poder 

executivo e a sociedade, com ênfase na caracterização do atributo de representação popular; a 

disseminar o conceito de qualidade e relevância da atuação do Governo do Município; a realizar 

ações cujos conteúdos serão de caráter educativo, informativo ou de orientação social e deverão 

estar em sintonia com as questões estratégicas da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. 

5. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO 

5.1. Será realizada a licitação na modalidade Tomada de Preços, haja vista que a contratação agora 

solicitada enquadra-se nas hipóteses da Lei Federal 12.232, de 29 de abril de 2010, por se tratar 

de serviços de comunicação e publicidade. 

5.2. O início da prestação dos serviços deverá acontecer imediatamente após a homologação do 

certame e celebração do contrato. 

6. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. As propostas deverão conter especificações detalhadas dos serviços oferecidos, mencionando 

tantas referências quanto necessárias que permitam a perfeita análise e aceitação. 

6.2 As propostas serão analisadas pela Comissão de licitação e por servidor da Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, responsável por essa área, que 

poderão diligenciar junto às proponentes visando o esclarecimento das especificações dos serviços 

oferecidos e se atendem as necessidades desta prefeitura. 

6.3 Os serviços ofertados deverão atender às especificações dos itens constantes nas solicitações 

de despesas anexadas  a  este  termo  de  referência  e  ao  edital.  O não atendimento de apenas 

um item/descrição/especificação desclassificará a empresa interessada. 

7. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária 

a ser depositada em Conta Corrente, no valor correspondente e data fixada após a apresentação da 

NotaFiscal/Fatura devidamente  atestada pelo fiscal do contrato, sempre no mês subsequente à 

prestação dos serviços. 

7.2.  Quaisquer  atrasos  ocorridos  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura  por  parte  da  

CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

CONTRATANTE. 
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8. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. Os serviços de publicidade via TV compreende inserções de veiculação dos atos institucionais 

da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará em vídeos televisivos com duração de no mínimo 

30 (trinta) segundos, com 15 inserções diárias, cobertura de eventos festivos, cobertura de eventos 

com a participação do governo e demais serviços pertinentes; 

8.2. Os serviços de publicidade via rádio compreende inserções de veiculação em rádio FM dos 

atos institucionais da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, veiculação de spots 

educativos e publicitários com 15 “chamadas diárias” de duração mínima de 30 segundos, espaço 

para entrevistas com os membros do governo e programa de 30 minutos pela manhã com o Prefeito, 

duas vezes por semana, cobertura de eventos e atos com a participação do governo; 

8.3.  A CONTRATADA deverá  se responsabilizar pela  criação,  roteirização, pré-produção,  

produção técnica, finalização, implementação, intermediação e supervisão da produção de todas 

as matérias planejadas  e  propostas,  como  também,  a  sugestão,  a  criação  e  o  desenvolvimento  

de  formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, 

visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias, divulgando os atos 

públicos de forma que atinja a maior quantidade de pessoas possíveis. 

8.4. A empresa deverá também se responsabilizar pela entrega, para fins de arquivo, de duas cópias 

(impressas e gravadas em mídia digital) de todo o material produzido, assim como pela guarda 

de todo material produzido, para atender uma eventual solicitação. 

8.5. Antes de tornar público (ir ao ar), todo material produzido pela CONTRATADA deverá ser 

submetido  a  uma  análise  de  qualidade  por  parte  da  Assessoria  de  Comunicação  da  Prefeitura 

Municipal de Santa Maria do Pará, para assim evitar quaisquer transtornos que porventura possa 

advir desse material; 

8.6. Os serviços de publicidade contratados terão por objeto somente as atividades previstas no 

artigo 2º da lei 12.232/2010, vedada à inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de 

assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a 

realização de eventos festivos de qualquer natureza; 

8.7. Todo e qualquer ônus decorrente da execução do objeto licitado, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, não sendo a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará 

responsável solidária dessas despesas. 

8.8. A completa execução do contrato não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela 

perfeita qualidade do material produzido/divulgado e o que dele vier acontecer. 
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8.9. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal 

utilizado para a consecução dos serviços; 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa 

prestar os serviços dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 

9.2. Emitir nota de empenho a crédito da contratada no valor total concernente ao objeto contratual; 

9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas 

obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

9.4. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração 

especialmente designado para tal; 

9.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de 

execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência; 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Prestar os serviços conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, 

assegurando uma garantia mínima conforme os critérios desse TR, assim como os do Edital; 

10.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da execução do contrato oriundo 

desse processo. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, previdenciárias, 

trabalhistas e comerciais decorrentes da execução dos serviços licitados. Desobrigando a 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará de quaisquer responsabilidades solidárias. 

10.4. Responsabilizar-se pela entrega de duas cópias (impressas e gravadas em mídia digital) de 

todo o material produzido, para fins de arquivo, assim como, pela guarda desse para atender uma 

futura eventual solicitação por parte da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. 

10.5. Responder, diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do 

contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
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10.6.  Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  apontadas  pela  contratante  quanto  

aos serviços prestados. 

10.7. As irregularidades observadas deverão ser sanadas de imediato para que não haja prejuízos 

aos órgãos dessa Prefeitura, sob pena de aplicação das penalidades legais  

10.8. Indicar por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), 

fornecendo número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar 

quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha 

permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, e, apresentar 

durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 

legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações assumidas na presente licitação, bem 

como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

10.9. Manter durante a vigência contractual todas as condições de habilitação do certame conforme 

o que prevê o art. 62, §2° c/c art. 55, inciso XIII, da lei 8.666/93; 

11. DA VIGENCIA DO CERTAME 

11.1. Este processo terá validade de 07 (sete) meses, a partir da data de assinatura do contrato, 

conforme o que prevê a legislação pertinente. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem 

justificativas aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 

acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas e 

impedimento de licitar e contratar com a União, a critério da Administração; 

12.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações 

cometidas pela contratada, nos seguintes casos: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo 

do  representante  legal  da  contratada  estabelecendo  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis  para  

que  a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo 

da Administração; 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das 

obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não 

prestados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 
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III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados 

ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

IV - Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para as 

hipóteses previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002, c/c o Art. 28 do Decreto nº 5450/2005. 

12.3. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo 

compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante; 

12.4. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios 

do devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em 

que tomar conhecimento dos fatos; 

12.5. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da 

licitante por perdas e danos causados à Administração Pública. 

12.6. A critério da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará poderão ser suspensas as 

penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pela contratada e 

aceito pela Administração da Prefeitura, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa 

execução das obrigações assumidas. 

15. DA FISCALIZAÇÃO 

15.1.  Fica  a  Prefeitura  Municipal  de  Santa Maria do Pará,  através  de  servidor  designado  

pela  mesma,  a fiscalização da completa execução do objeto licitado, ações como, prestação dos 

serviços, verificar se está em conformidade com a Ordem de Serviços, assinatura de atesto da Nota 

Fiscal, dentre outros correlatos a essa função. 

Santa Maria do Pará/PA, 11 de abril de 2019. 

 

 

THYAGO BEZERRA CASTOLDI 

Secretário Municipal de Administração 

Santa Maria do Pará 
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ANEXO II  

MODELO DE PROPOSTA 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ  

Att. Comissão Permanente de Licitação 

Processo Licitatório Tomada de Preço n° 2/2019-XXXX  

Abertura:      de              de 2019. 

Hora:                 horas 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PUBLICIDADE, PARA 

PRESTAR SERVIÇOS DE INSERÇÕES (DIVULGAÇÃO DE COMERCIAIS EDUCATIVOS E 

INFORMATIVOS) COBERTURA DE EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL, EM RÁDIO E TV NA SEDE E 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 

EDITAL. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANT. 

MENSAL 

QUANT. 

ANUAL (7 

MESES) 

PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$) 

1 

inserções de mídia de rádio diárias municipais, 

tendo 30” (trinta) segundos cada inserção, durante 

12 (doze) meses (Sinal Modulado FM - Frequência 

Modulada) 

SERVIÇO 8 56     

2 

inserções de mídia de rádio diárias municipais, 

tendo 30” (trinta) segundos cada inserção, durante 

12 (doze) meses (Sinal Modulado AM - Amplitude 

Modulada) 

SERVIÇO 8 56     

3 
Produções de vídeos de 45” (quarenta e cinco) 

segundos 
SERVIÇO 6 42     

4 Produções de vídeos de 30” (trinta) segundos SERVIÇO 6 42     

5 Agência de Publicidade, Criação de vídeo, spot e 

anúncio pelo período de 12 (doze) meses 
SERVIÇO 1 7     

                                                                                                                                 Valor total da Proposta R$ 

Valor Total da Proposta R$: ............. Validade da Proposta: 60 dias. Dados Bancário: 

Banco: Agência: Conta: 

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, é ciente de todas as condições do presente Edital de Tomada de Preços 

nº.                         e concorda com as mesmas. 

Os dados do responsável pela assinatura de contrato:........................... (conforme Item 5, sub item 5.1, letra “g”). 

Local de execução dos serviços: (Cidade de Santa Maria do Pará),............................../PA, xx de ........................ de 

2019. 

Nome: ................... CPF: .................
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ANEXO III 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

(nome da empresa), CNPJ nº                 _, sediada na (endereço completo), neste ato representada 

por seu sócio ou proprietário Sr.                            _, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de 

Identidade n°              _, inscrito no CPF/MF sob o nº          , residente e domiciliado na cidade              

_, com poderes estabelecidos no ato de investidura (contrato social ou outro documento equivalente, 

etc...) conforme cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e constitui seu bastante 

representante o Sr.                        , brasileiro, (estado civil), (cargo), portador da Carteira de Identidade 

n°              ,  inscrito no CPF/MF sob o  nº                 _, residente e domiciliado na cidade           _, 

com poderes para representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA a participar 

no processo licitatório – TOMADA DE PREÇOS Nº.               , podendo apresentar proposta, solicitar 

esclarecimentos, ofertar lances, interpor e desistir de recursos, assinar atas e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame. 

Local e data    

 

 

(Nome e CPF do representante legal da empresa)  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

_____(nome e qualificação do representante)_____, como representante devidamente 

constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ)________, sito a __________________, doravante 

denominado Licitante, para os fins disposto no item ________ do Edital ______________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa ____ (nome da empresa / 

CNPJ)________, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 

certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do 

referido certame; 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou 

discutido com qualquer integrante da Equipe de Licitação, com o(a) Presidente ou representante ou 

funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

Local e data    

 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO V  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A ..................................... (Razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em conformidade com a 

Lei nº 12.232/10, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório – Tomada 

de Preços nº.                        . 

Local e data    

 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

A ..................................... (razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, sob as penas da lei, nos 

termos do §2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua participação no processo licitatório (TOMADA DE PREÇOS Nº.                                 ), e que 

contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto. 

 

Local e data ___________ 

 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII  

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

A ..................................... (Razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em atendimento ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de 

pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

Local e data    

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar Expressamente.
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual), CPF nº         , 

residente ( rua; avenida, bairro e estado) DECLARA para os devidos fins, sob pana da lei, que a 

Empresa ( razão social da empresa) se encontra devidamente registrada e enquadrada na Junta 

Comercial do Estado (citar Estado) como sendo uma (microempresa, empresa de pequeno porte 

ou MEI, conforme caso), que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 

123/2006, e que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME, EPP ou MEI, estando 

apta a usufruir do benefício e tratamento diferenciado previsto na lei, bem como, declara que não 

se inclui em nenhum das situações do § 4º do artigo 3º do mesmo diploma legal, além de outros 

previstos em leis e normas regulamentares que impossibilite de usufruir do tratamento diferenciado 

e favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

 

Local e data  _________ 

 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SANTA MARIA DO PARÁ, através do(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ, CNPJ-MF, Nº XXXXXX, denominado daqui 

por diante de CONTRATANTE,    representado neste  ato  pelo(a)  Sr.(a)  XXXXXXX,    Prefeita  Municipal, 

portadora do CPF n° ______, residente e domiciliada em Santa Maria do Pará-PA e de outro lado a firma 

______________,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº  CNPJ  ____________,  estabelecida  à  ___________, 

doravante denominada  simplesmente  CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.(a)  _________, 

residente na , CIDADE-UF, portador do(a) CPF _____,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente 

Instrumento, do qual são partes integrantes a Tomada de Preço nº 2/2019-_______ e a proposta apresentada 

pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da  Lei nº 

10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem, têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1  -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PUBLICIDADE, PARA 

PRESTAR SERVIÇOS DE INSERÇÕES (DIVULGAÇÃO DE COMERCIAIS EDUCATIVOS E 

INFORMATIVOS) COBERTURA DE EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL, EM RÁDIO E TV 

NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, 

bem como na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 2/2019-XXXX. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no processo 

licitatório nº 2/2019-XXXX e neste termo contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ as 

notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução 

dos serviços; 
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3.5. 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, decorrente da 

TOMADA DE PREÇOS nº 2/2019-XXXX. 

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

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 

65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3.8. assumir a contratada que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 (Lei nº 9.854, de 1999). 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº   8.666/93 e 

suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

4.3. Comunicar à  Contratada toda  e  qualquer ocorrência 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 devidamente atestadas 

pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1. A   vigência  deste  instrumento  contratual  iniciará  na   data  de  sua   assinatura,  extinguindo-se  em        

_/                      , podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

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. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
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7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na 

execução  do  objeto  deste  contrato,  submeter-se-á  a  CONTRATADA,  sendo-lhe  garantida  plena  defesa,  

as seguintes penalidades: 

- Advertência; 

- Multa; 

- Suspensão temporária de participações em licitações 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, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas 

por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade; 

7.6. O 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 do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$        (      _), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a 

partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente 

prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA DO PARÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente 

atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. 
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Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à 

Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante 

da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a 

operação a cada mês de atraso. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA MARIA DO PARÁ, na dotação orçamentária Exercício 2019 _                                               ,ficando 

o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, 

caso seja necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS 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 Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL 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 casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria 

geral de contratos e disposições de direito privado. 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SANTA MARIA DO PARÁ, como o único capaz de dirimir as 

dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 

termo, em 03 (três) vias de   igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

Santa Maria do Pará - Pará, xx de xxxxxxxxxxx de 2019. 

____________________________________ 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa 

Contratante 

 

____________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratado 

 

Testemunhas:  

1ª._______________________________.                                    2ª._______________________________. 
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ANEXO X 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DO CRC 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou 

nomeação da diretoria em exercício; 

e) Documento de identificação ou outro equivalente, desde que emitido por órgão oficial contendo fotografia, 

do(s) representante(s) legal(is) da empresa. 

f) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura da sede da licitante; 

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

a) Prova de inscrição no CNPJ vigente na data de abertura desta licitação; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal vigente na data da abertura 

desta licitação; 

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria 

da RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014, com vigência a partir de 03.11.2014, fornecida pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional, vigente na data de abertura desta licitação; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Tributária e Não Tributária vigentes 

na data de abertura desta licitação; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão Negativa ou da Certidão 

de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante, vigente na data de abertura desta 

licitação; 

f) Ficha de Inscrição Cadastral – FIC; 
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h) Certidão Negativa de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; vigente na data 

de abertura desta licitação; 

3.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede do licitante; se o 

licitante não for sediado na Comarca de Santa Maria do Pará –PA, a certidão deverá vir acompanhada de 

declaração da autoridade judiciaria competente, relacionado os distribuidores que na Comarca de sua sede, 

tenham atribuição para expedir certidões negativas recuperação judicial – Lei nº 11.101/05 (Falências e 

concordatas). O município que existir apenas um Cartório Distribuidor o licitante está isento de apresenta a 

Declaração da Autoridade Judiciaria Competente. 

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

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

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais 

de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

b.1) O contador referido ao subitem acima deverá estar legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade e deverá apresentar o seu CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, conforme 

resolução CFC nº871/2000.arts 1º,2º e 3º {1ºà 4º alterada a resolução CFC Nº1.007. 

b.2) Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembleia 

geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência para pessoa física e Associação 

ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a prestação de contas do último exercício financeiro assinado pelo 

contador. 

b.3) Em se tratando de Microempreendedor Individual (MEI), estes estão dispensadas de apresentar balanço 

patrimonial. 

b.4) Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto ao Balanço Patrimonial 

e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contabilista responsável, dos seguintes 

índices: 

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 

GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

ONDE: 

ILC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

GE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
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OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de cálculos 

assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela Comissão. 
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