
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º   9/2020-00014

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de DOM ELISEU através do(a)  
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA, tipo 
MENOR PREÇO UNITÁRIO, modo de disputa ABERTO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. A 
presente licitação será regida por este edital, pela Lei Federal Nº 10.520/2002 e Decreto Federal Nº 
10.024/2019, e alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações, assim como 
as cláusulas e condições especificadas neste instrumento convocatório, incluindo o disposto em seus 
anexos.

Data da sessão: 07/10/2020 

Horário: 09h00 (horário de Brasília-DF) 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 25/09/2020 às 08h59min do dia 07/10/2020

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a 

comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da 

criptografia e autenticação em todas as suas fases.
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Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 

www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 

coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado 

pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade 

da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as 

condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver 

recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao 

gestor municipal e propor a homologação. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou equipe de apoio 

indicados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e designados pela administração 

municipal.

O Edital estará disponível gratuitamente na página https://www.domeliseu.pa.gov.br, no endereço 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o n° 009/2020-000014, sob 
o regime de Empreitado por preço unitário, tem por objeto a contratação de empresa para 
realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto co m o objetivo de promover a 
avaliação econômico-financeira da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de 
Dom Eliseu e concessão de crédito consignado em folha de pagamento, a fim de precificar estes 
ativos, para licitá-los posteriormente e centralizá-los na instituição financeira que oferecer o 
melhor preço pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo de 
viabilidade e homologado pela Administração Municipal

1.2. Valor total estimado do objeto desta licitação não poderá ser superior a  R$ 0,21 (vinte e 
um Centavos) por real arrecadado com certame de centralização dos ativos bancários folha 
pagamento em Instituição Financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. 

1.3. O Edital estará disponível no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS :
www.portadecompraspublicas.com.br e site/portal da PREFEITURA:
www.domeliseu.pa.gov.br

2.4. Havendo discordância entre as especificações deste objeto no sistema de licitação no 
Portal Eletrônico e o Termo de Referência e  Edital, prevalecerão às constantes neste último. 
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2.5. A adjudicação será por ITEM e o critério de julgamento será o MENOR PREÇO 
UNITÀRIO.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. PODERÃO PARTICIPAR deste Pregão os licitantes que:

2.1.1. Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

2.1.2. Atendam às exigências constantes neste Edital e seus Anexos, em es pecial quanto à 
documentação requerida para sua habilitação;

2.1.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao site
www.portalcompraspublicas.com.br.

2.1.4. Declaração de atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, conforme 
modelo do ANEXO II.

2.2. NÃO SERÁ ADMITIDA nesta licitação a participação de empresas:

2.2.1. Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo, 
nestes últimos casos (recuperação judicial ou extrajudicial), se cumpridas às demais exigências 
de qualificação econômico-financeira e a pessoa jurídica atenda aos requisitos mínimos 
estabelecidos pela legislação a que está sujeita, inclusive quanto à autorização judicial cabível;

2.2.2. Estrangeiras que não funcionem no país;

2.2.3. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

2.2.4. Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação 
e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta da União, dos 
Estados do Distrito Federal e dos Municípios;

2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária 
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entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.2.6. Que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% (dez 
por cento) do capital social, responsáveis e técnicos que sejam administradores ou servidores do 
Município, na data da publicação do edital, na forma do art. 9°, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.

2.2.7. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

3.2.7.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou 
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, 
do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

3.2.8. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

2.4. Não poderão participar da presente licitação, empresas que apresentem mais de uma 
Proposta.

2.5. A licitante deverá declarar, no sistema eletrônico, sua condição, ou não, de 
Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI.

4- CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES:

4.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão  
credencia-se, previamente, perante o Sistema Eletrônico provido pelo Portal de Compras 
Públicas, por meio do Sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
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4.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e 
procedimentos do sistema eletrônico licitacoes-e, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, por 
ato devidamente justificado.

4.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, 
mediante ao sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), para ter acesso a chave de 
identificação e senha pessoal, obtidas junto ao sistema eletrônico. 

4.4   O uso de senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao MUNICÍPIO de Dom Eliseu, entidade promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros.
4.5    Os interessados em credenciar no Portal de Compras Públicas, poderão obter 
informações na página www.portadecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais 
dúvidas pela central de atendimentos do Portal: 3003-5455 ou pelo e-mail 
falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

4.6  Em se tratando de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP’ e 
Microempreendedor Individual - MEI, esta deverá informar, por ocasião do credenciamento, que 
detêm tal condição, segundo previsão do art. 13 do Decreto Federal nº 8.538/15, nos termos da 
Lei Complementar nº 123/06, e suas alterações, e para que essa possa gozar dos benefícios 
previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as 
expressões “Microempresa”, “Empresa de Pequeno Porte” ou “Microempreendedor Individual” ou 
suas respectivas abreviações, “ME”, “EPP” ou “MEI”, à sua firma ou denominação, conforme o 
caso.

4.7  A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/06 e suas alterações caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas em lei e no item 29 
deste Edital.

5. DO ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao ato convocatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de 
Compras Públicas no endereço eletrônico www.portadecompraspublicas.com.br, cabendo ao 
Pregoeiro decidir sobre o questionamento no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data 
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de recebimento do pedido de esclarecimento.

5.2. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sess ão pública, na forma 
eletrônica, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, 
mediante petição a ser enviada, EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA, no sistema 
www.portalde compraspublicas.com.br.

5.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
contados da data de recebimento do pedido de impugnação.

5.2.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o Edital, este será republicado na forma da lei 
e designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.

5.3. Tanto as respostas como os pedidos de esclarecimentos e impugnações serão 
divulgados no portal www.portaldecompraspublicas.com.br e site/portal da prefeitura: 
www.domeliseu.pa.gov.br, para ciência de todos os interessados.

6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, opção 
"Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

6.2. As propostas de preços deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 
definidos para a abertura das propostas, conforme indicação no   Edital.

6.3. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4.  Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados.

6.4.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do 

_______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA DE DOM ELISEU 



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes na 
opção “consultar mensagens” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a 
continuidade da sessão.

6.5. Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, o Pregoeiro designará novo dia 
e horário para a continuidade do certame.

6.6. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de 
licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

6.7. O licitante não poderá oferecer lance superior a R$ 0,21 (vinte e um Centavos) por real 
arrecadado com certame de centralização dos ativos bancários folha pagamento em Instituição 
Financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. 

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado no sistema.

6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 
ser de R$ 0,01(um centavo).

6.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública.

6.9 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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6.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrasse-a automaticamente.

6.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.12. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente à Secretaria Municipal de Administração. 

6.13. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do melhor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedado a 
identificação do detentor do lance.

6.15. Lances considerados inexequíveis serão excluídos do sistema pelo Pregoeiro, que 
alertará os licitantes quanto à necessidade de cumprimento das obrigações previstas no Edital e 
seus Anexos e a possibilidade de aplicação de sanções administrativas.

6.16. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o  encerramento 
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor.

6.17. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.

6.18. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, o 
pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de 
pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela 
não atinja o valor de referência definido pela administração pública. Lei complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar 147/2014 - Estatuto de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte.
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6.19. Para habilitação, a empresa vencedora deverá apresentar, juntamente com a 
PROPOSTA vencedora em 01 (uma) via original ou autenticada ou cópia não autenticada 
acompanhada dos respectivos originais, para autenticação pelo pregoeiro Oficial da Prefeitura 
Municipal de Dom Eliseu  - Pa, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, não se aceitando 
documentos em forma de ‘FAX’ e nem a apresentação de protocolo em substituição ao 
documento solicitado, em meio físico, os documentos de HABILITAÇÃO, até 03 (três) dias úteis, 
após a confirmação do vencedor (prazo que poderá ser prorrogado 01 (uma) única vez), 
juntamente com a planilha dos itens vencidos, contendo os valores (unitários e totais), descrição, 
em papel identificado da empresa.

6.19.1. Caso o licitante opte enviar via correios ou transportadora o mesmo deve enviar o 
comprovante de envio no e-mail: email, no prazo de 03 (três) dias úteis.

6.20. Os documentos acima mencionados e a proposta vencedora deverão ser entregues 
em envelope lacrado(um único envelope), sugerindo identificação da empresa na face externa e 
ainda os dizeres:

AO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 9/2020 -000014 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

{RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA} CNPJ

6.21. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará na inabilitação da empresa e nas sanções previstas neste Edital, podendo 
o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

6.22. Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma propo sta ou lance que atenda o 
Edital. Nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço 
melhor.

6.23. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta 
de menor preço e valor estimado para a contratação.

6.24. Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da 
licitação será adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor.
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7. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

7.1. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento de 
todas as exigências contidas no Edital e seus anexos, inclusive quanto a especificações do 
objeto. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.2. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

7.3     Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no 
campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer 
despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre 
o fornecimento do objeto licitado.

7.4 - A proposta de preços deverá ser cotada de acordo com o detalhamento constante no 
Termo de Referência (Anexo I).

7.5. A PROPOSTA DE PREÇOS cadastrada no sistema deverá conter:

7.5.1. Especificação clara e detalhada do produto ofertado, de acordo com o item 3 do Termo 
de Referência(anexo I) deste Edital, sem referência às expressões “similar”, sendo vedadas 
descrições vagas, como “de acordo com o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a apresentar”, 
etc.

7.5.2. O valor UNITÁRIO do ITEM, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), 
considerando as QUANTIDADES constantes no item 3 do Termo de Referência(anexo I) do 
presente Edital.

   7.5.2.1   Todos os preços deverão ser expressos em Real (R$), com 02 (duas) casas decimais e 
não poderá ser superior a R$ 0, 21 (vinte e um centavos) por real arrecadado com certame de 
centralização dos ativos bancários folha pagamento em Instituição Financeira devidamente 
autorizada pelo Banco Central do Brasil.
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7.5.3. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão substituir ou excluir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

7.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao o bjeto desta licitação, 
sem conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais 
de um resultado, sob pena de desclassificação.

7.7. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação da 
proposta.

7.8. Do encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS no sistema “Portal de Compras 
Públicas ” deverá conter:

7.8.1. DADOS DO LICITANTE: Nome do representante legal da empresa, Razão Social, 
endereço completo com CEP, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número do CNPJ, nome do 
banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento;

7.9. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato.

7.10. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro.

7.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital e 
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
seu julgamento.

7.12. As propostas poderão conter outros dados e informações que, a critério do licitante, 
sirvam para melhor documentar e esclarecer o fornecimento do objeto.

7.13. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto.

7.14. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto será 
interpretada como já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 
abertura das propostas.

_______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA DE DOM ELISEU 



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

7.15. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitar 
às especificações constantes no item 3 do Termo de Referência(anexo I).

7.16. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.17. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 
composição dos preços propostos.

7.18. Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como Microempresa - ME, 
Empresa de Pequeno Porte - EPP’ e Microempreendedor Individual - MEI deverá declarar, em 
campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e 
suas alterações, para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei.

7.19. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta.

7.20. Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances.

7.22 Será DESCLASSIFICADA e não participará da fase de lances a proposta que:

7.22.1. Não atenda as especificações mínimas exigidas no edital, ou com expressões vagas 
que não definam o objeto, tais como: “conforme o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a ser 
enviada”, etc.

7.23. Não atenda aos termos deste Edital e seus Anexos.

7.24. Contenha preços incompatíveis com os praticados no mercado, com os custos 
estimados para a execução do objeto desta licitação. 

7.25. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.26. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
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contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:

8.1. A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 6.1, 
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

8.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.2.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances.

8.4. O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão 
pública.

8.5. O tempo normal de disputa será encerrado pelo Pregoeiro.

9 - DA HABILITAÇÃO:

9.1. Os documentos apresentados digitalmente no registro cadastral são de 
responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e 
administrativa por eventuais inconsistências ou fraudes.

9.1.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto Federal nº 10.024/19.

9.1.3. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples.

9.1.4. Na hipótese de falha dos sítios oficiais, que impossibilite a conf irmação da habilitação 
mencionada no item 9.1, o Pregoeiro assinalará prazo para que o licitante faça a apresentação da 
documentação necessária por meio eletrônico, exclusivamente através do módulo de convocação 
de anexos do sistema compras governamentais.
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9.1.5. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas - ME’s, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP’s e Microempreendedores Individuais - MEI’s, somente será 
exigida para efeito de assinatura do Contrato, observado o disposto nos §1° e §2° do art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/06.

9.1.6. As Microempresas - ME’s, Empresas de Pequeno Porte - EPP’s e 
Microempreendedores Individuais - MEI’s deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.

9.1.7. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das Microempresas - ME’s, Empresas de Pequeno Porte - EPP’s e 
Microempreendedores Individuais - MEI’s, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação.

9.1.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
na decadência do direito das Microempresas - ME’s, Empresas de Pequeno Porte - EPP’s e 
Microempreendedores Individuais - MEI’s vencedora à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 49, incisos e §§1º e 2º do Decreto Federal n° 10.024/19, combinado com o art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, conforme a Ata de Registro de Preços, ou revogar a 
licitação.

9.1.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará as 
DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cópia do Ato Constitutivo (no caso de empresário individual) ou Contrato Social ou Estatuto 
Social consolidado e/ou suas alterações posteriores, de modo a verificar se o objeto social do 
licitante é compatível com o objeto da licitação;

b) Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades 
civis, de prova da diretoria em exercício;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

_______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA DE DOM ELISEU 



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

competente, quando a atividade assim o exigir;

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às contribuições Sociais, 
representada pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante;

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal, 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração do órgão 
competente do seu domicílio ou sede, ou outro equivalente, na forma da lei.

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de Regularidade 
do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, instituída pela Lei Federal nº 12.440/11, 
podendo ser retirada através do site: www.tst.jus.br/certidão, para comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor;

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial do Estado que comprove a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. A comprovação da boa situação financeira que se trata este item será apurada 
mediante a obtenção do índice de liquidez geral maior ou igual a 01(um), devidamente aplicadas 
em memorial de cálculos juntado ao balanço, cuja apuração dar-se-á através da seguinte fórmula:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo LG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
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SG =                                     ______________________

                                   Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC =                                    ________________

Passivo Circulante

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de 
antecedência da data de apresentação da proposta de preço.

c) Empresas constituídas há menos de 01 (um) ano deverão apresentar cópia do livro diário, 
contendo o balanço de abertura, registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.
d) As sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas), deverão apresentar o 
Balanço Patrimonial em conformidade com a referida Lei, e, estando sujeitas à Escrituração 
Digital Eletrônica (ECD), também ficarão sujeitas à apresentação das informações extraídas do 
SPED Contábil.

� As empresas obrigadas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) devem apresentar 
suas demonstrações contábeis por esse sistema, acompanhadas das Notas Explicativas e do 
Recibo de Entrega à Secretaria da Receita Federal;
� Empresas OPTANTES pelo regime de tributação do Simples Nacional devem 
apresentar o Comprovante da Opção, obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
� Empresas constituídas há menos de 01 (um) ano deverão apresentar cópia do livro diário, 
contendo o balanço de abertura, registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.
� As sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas), deverão apresentar o 
Balanço Patrimonial em conformidade com a referida Lei, e, estando sujeitas à Escrituração 
Digital Eletrônica (ECD), também ficarão sujeitas à apresentação das informações extraídas do 
SPED Contábil.

9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) ATESTADO de capacidade técnica fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado comprovando que o licitante presta ou prestou serviços com patíveis com o objeto deste 
pregão, e aquelas outras exigidas no Termo de Referência.

9.6. DECLARAÇÃO:
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9.6.1. Deverão ser apresentados todos os documentos a seguir, devendo todos os 
documentos estar assinados por um dos sócios em caso de sociedade, ou pelo o empresário, 
em caso de empresa individual, sob pena de inabilitação e desclassificação:

a) Apresenta pleno atendimento aos requisitos de habilitação (ANEXO II);

b) Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo do ANEXO II;

c) Declaração de Idoneidade e Inexistência de Fato Superveniente, conforme o modelo do 
ANEXO II, assinada pelo representante legal da licitante;

9.7. Depois de protocolados e entregues os documentos ao Setor de Licit ações, não será 
aceito entrega de documentos posteriores.

9.8. O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93.

9.9. Os documentos relacionados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos Órgãos 
ou Empresas que as expediram.

9.10. Quando a proposta de preços e as declarações exigidas neste Edital forem assinadas 
por um preposto da empresa que não seja seu sócio administrador ou proprietário, o licitante 
também deverá enviar exclusivamente através do sistema “licitações -e”, instrumento público ou 
particular de procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes 
especiais para responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

9.11. O prazo para o envio de documentos de habilitação complementares através do 
sistema poderá ser prorrogado a critério do Pregoeiro, desde que devidamente fundamentado 
objetivando sempre a maior competitividade e melhores preços para Administração.

9.11. A NÃO apresentação dos documentos acima referenciados nos prazos e stabelecidos 
implicará na inabilitação do licitante.
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9.12. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar 
em nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e o respectivo endereço.

9.13. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz.

10. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, o bservado o 
prazo de execução dos serviços, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

10.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.3. Se a melhor proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará a proposta  ou  o  lance  subsequente,  na  ordem  de  classificação,  verificando  a  
sua  aceitabilidade e procedendo à sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

10.4. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

11. DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

11.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO remetidos por 
meio eletrônico do www.portaldecompraspublicas.com.br deverão ser encaminhados por uma 
das seguintes formas: em original ou por cópia autenticada ou cópia simples (desde que sejam 
apresentados os originais para a conferência), no prazo de 2(dois) dias úteis, contado a partir da 
solicitação do pregoeiro, para Comissão Permanente de Licitação de Dom Eliseu , no seguinte 
endereço: Av. Jk. De Oliveira, nº 02. CEP: 68633-000, Município de Dom Eliseu - PA .

11.2. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, 
substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto  a promoção de diligências 
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que o Pregoeiro entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pelo Pregoeiro, 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório ou para instrução de 
eventuais recursos interpostos.

11.3. Será DECLARADO vencedor o licitante que apresentar o menor preço, com proposta 
aceita e estiver regularmente habilitado, após o RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA dos 
documentos originais ou cópias autenticadas de PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO.

12. DO RECURSO

12.1. Ao final da sessão, declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá, durante 
a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as 
razões do recurso, ficando os demais licitantes, intimados para que, querendo, apresentem 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito do recurso.

12.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Pregoeiro 
adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e a Autoridade Competente homologará o 
procedimento licitatório.

12.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder 
pelo licitante, assim como também não serão conhecidos àqueles que tratem de assuntos 
meramente protelatórios.

12.5. Os recursos interpostos contra decisão do pregoeiro, não terão efeito suspensivo.

12.6. Não havendo recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
proponente declarado vencedor e encaminhará o processo ao Prefeito Municipal, para 
homologação.
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12.7. O acolhimento das razões do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.

14.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre 
que não houver recurso.

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

14.3. Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para 
a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes 
quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 
vencedora.

18. DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO

18.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a 
licitante vencedora, conforme Anexo V.

23.3. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para a 
retirada e assinatura do instrumento contratual ou instrumento equivalente juntamente com a Nota 
de Empenho, , no prazo de até 05(cinco) dias,  sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções constantes neste edital e do previsto no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

23.3.2. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a licitante vencedora deverá dispor de 
“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”.

23.4. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular no 
ato da contratação ou se recusar-se a assinar/retirar o referido documento, no prazo e condições 
estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo, nas condições de sua(s) proposta(s), ou conform e negociação, podendo 
ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93.
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23.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato ou retirar o 
instrumento equivalente com a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela 
CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação ass umida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas.

23.6. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais 
e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte 
integrante deste Edital.

23.7. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

23.8. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não receber a Nota de Empenho, no 
prazo e nas condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de 
classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos 
requisitos.

25. DO PAGAMENTO

25.1. O pagamento será efetuado em até 05(cinco) dias, contados a partir da data da 
execução do objeto licitado, mediante apresentação das notas fiscais eletrônicas, atestadas pelo 
setor competente do órgão contratante acompanhada da Ordem de Serviços, por meio de ordem 
bancária emitida em nome do contratado, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma 
vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Edital e seus Ane xos, devendo o Prestador de 
Serviços, na oportunidade, comprovar estar em dia com a Receita Federal, com a Previdência 
Social, com o Fundo de Garantia Com o Tempo de Serviços, Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, apresentando Certidões Negativas ou positivas com efeito de negativa 
emitida por estes órgãos. 

25.2. Os pagamentos devidos à CONTRATADA, por força deste Contrato, serão efetuados, 
mediante depósito em conta bancária nº 10.000 agencia nº 4409 Banco do Brasil , em até 10 
(dez) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal à Secretaria Municipal de 
Administração.

25.4. Será procedida consulta “On-Line” antes de cada pagamento a ser efetuado a 
CONTRATADA, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão 
impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das 
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guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no 
prazo constado na solicitação feita pela Administração, a sua regularização.

25.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa 
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros 
simples.

25.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, 
o valor devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre 
a data de vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em q ue os juros de mora serão 
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação da seguinte fórmula:

I = (TX / 100) / 365 EM = I x N x VP

Onde:

I = Índice de Atualização Financeira

TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual - 6% / Ano VP = Valor da Parcela em atraso

EM = Encargos Moratórios

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

25.7. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, reiniciar-se-á a contar da respectiva 
reapresentação.

26. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

26.1. Os recursos necessários para execução do objeto no ano 2020 estão devidamente 
assegurados no orçamento fiscal vigente da prefeitura municipal de Dom Elisseu - PA e as 
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despesas decorrentes serão alocadas aos seguintes códigos:

0208 - Secretaria Municipal de Administração e  Planejamento

04 121 0049 2.028 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejmaneto.

3.3.90.39-00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

27. DA FORMA DE EXECUÇÃO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO

27.1. A minuta do contrato (anexo V deste edital) que integra o presente edital para todos os 
fins e efeitos de direito, regulamentará as condições da forma de fornecimento, execução, 
recebimento, bem como prazo e local da entrega. Após a assinatura do contrato ou outros 
instrumentos hábeis, a empresa contratada deverá iniciar a execução.

28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

28.1. A minuta do contrato (anexo V deste edital) que integra o presente edital para todos os 
fins e efeitos de direito, regulamentará as penalidades que poderão ser aplicadas a(s) empresa(s) 
contratada(s) pelo não cumprimento das obrigações assumidas no contrato, garantida a prévia 
defesa em processo regular, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

28.2. Constatadas quaisquer documentações apresentadas para fins de habilitação 
falsificadas, conluio entre empresas licitantes, bem como quaisque r ou atos ilegais no certame, 
garantida a previa defesa em processo regular, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a 
empresa licitante ficará sujeita as seguintes penalidades sem prejuízo das combinações 
aplicadas:

28.2.1. Multa no valor de 1% do valor estimado do objeto da licitação.

28.2.2. Suspensão temporária para licitar e contratar com a administração pública municipal de 
Dom Eliseu - PA.

28.2.3. Declaração de inidoneidade.

28.2.4. As penalidades acima poderão ser acumuladas, sem prejuízo, ainda, de outras 
cominações previstas na legislação vigente.

28.2.5. O não pagamento da multa aplicada a empresa penalizada dentro do prazo 
determinado pela administração, ensejará, a inscrição na dívida ativa do Município de Dom Eliseu 
- PA e, também, ser cobrada o título exequível na esfera judicial.
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29. DA ANULAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA RESCISÃO.

29.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em 
face de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

29.2. A anulação do procedimento licitatório induz a do Contrato.

29.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento das condições deste Edital.

29.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.

29.5. Constituem motivos para a rescisão do instrumento contratual as estabelecidas no art. 
78 da Lei Federal nº 8.666/93.

29.6. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será antecedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no 
caso de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 
da Lei Federal nº 8.666/93.

30. DA SUBCONTRATAÇÃO

30.1. Não será PERMITIDA a subcontratação do objeto licitado.

31.   DO FORO

31.1. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de 
Dom Eliseu  - PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

32. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

32.1. Com vistas a assegurar um maior número de ofertas, é admitida a possibilidade de 
saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter 
notadamente formal no curso do procedimento, desde que o proponente possa satisfazer as 
exigências dentro do prazo legal.

32.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
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inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta ou da documentação.

32.3. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por 
conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal Dom Eliseu.

32.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e documentos relativos a esta licitação e o Município de Dom Eliseu, não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do procedimento licitatório.

32.5. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

32.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

32.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.

32.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados.

32.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas 
disposições legislativas.

32.10. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.

32.11. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expedie nte no Município 
de Dom Eliseu.

32.11.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes 
do horário normal, no Município de Dom Eliseu, serão prorrogados para o primeiro dia útil 
seguinte.

32.12. Este Edital e seus Anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou site/portal da PREFEITURA: 
www.domeliseu.pa.gov.br e site do www.tcm.pa.gov.br

32.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao empenho.

33. ANEXOS
33.1. Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 
transcrição: 

_______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA DE DOM ELISEU 



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

ANEXO I - Termo de Referência.

ANEXO II - Modelo de declaração de idoneidade, Fato superveniente e Requisitos de habilitação, 
Declaração Menor e enquadramento.

ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial

Anexo IV - Minuta do Contrato

 DOM ELISEU - PA, 24 de Agosto de 2020

___________________________________________________
AYESO GASTON SIVIERO
PREFEITO DE DOM ELISEU/PA.

_______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA DE DOM ELISEU 



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 9/2020-00014

1 - APRESENTAÇÃO
O presente termo de referência tem por finalidade estabelecer condições para a 
contratação de empresa para realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento de 
projeto com o objetivo de promover a avaliação econômico-financeira da folha de 
pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu e c oncessão de crédito 
consignado em folha de pagamento, a fim de precificar estes ativos, para licitá-los 
posteriormente e centralizá-los na instituição financeira que oferecer o melhor preço pelos 
negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo de viabilidade e 
homologado pela Administração Municipal.

2 - JUSTIFICATIVA
Diante do final de vigência do atual instrumento legal (e necessidade de se realizar novo 
processo licitatório para contratar instituições financeiras dispostas a oferecer 
contrapartidas financeiras a este executivo municipal, além de ben efícios e facilidades no 
atendimento bancário aos servidores e empregados.
Para a obtenção das maiores vantagens e benefícios possíveis, tanto para a Prefeitura 
como para seus colaboradores, que corresponda ao valor dos negócios proporcionados à 
instituição financeira pela parceria, essa administração precisará estar preparada para um 
processo licitatório qualificado, do qual participarão importantes instituições do competitivo 
mercado financeiro, e sobretudo, apurar o valor justo, razoável e vantajoso à Administração 
para contratação deste objeto.
Essa licitação que será realizada para a seleção da instituição financeira, a qual será 
parceira da Prefeitura Municipal de Dom Elieu na gestão conjunta p ara operacionalização 
do sistema de pagamento de servidores e empregados e,  ainda,  de concessão de crédito 
consignado em folha de pagamento possui características bastante complexas, pois 
envolve conhecimentos e informações atualizadas sobre os negócios relacionados ao 
mercado financeiro e serviços bancários, bem como estudos especializados pautados em 
premissas econômico-financeiras e ‘benchmark’. Além disso, para que os prazos 
existentes sejam cumpridos, o referido processo licitatório deverá ser tecnicamente 
qualificado, atendendo aos anseios das partes envolvidas.
Assim, considerando a extensão e complexidade técnica dos trabalhos a serem realizados 
e que os negócios bancários, objeto dos estudos e pareceres, não fazem parte do rol de 
atividades cotidianas desta administração pública, pelo motivo desta Prefeitura não possuir 
profissionais com tal expertise nos seus quadros, necessário se faz a contratação, através 
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de licitação, de empresa de consultoria especializada, com habilitação técnica, 
experiência, capacidade produtiva condizente e knowhow em pesquisa s e estudos desta 
natureza, para fornecer à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu os subsídios técnicos 
necessários à definição de estratégias e parâmetros físicos e financeiros, condizentes com 
o mercado, amparando a referida licitação e suportando esta Administração na tomada de 
decisão quanto ao melhor valor a ser obtido com a centralização dos serviços elencados 
neste edital.

3 - REQUISITOS DE CONSULTORIA

Experiência no desenvolvimento de pesquisas e projetos de avaliação econômico-
financeira, comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por ente 
público e privado, para o qual prestou serviços de natureza pautada neste edital.

4 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Os serviços descritos neste edital serão realizados sempre em conjunto com a equipe da 
Prefeitura, mantendo os membros desta equipe permanentemente informados em relação 
aos trabalhos, e submetendo à sua consideração prévia e aprovação de todo o aspecto 
que suponha a adoção de decisões de qualquer tipo.
A expectativa é que o trabalho esteja concluído no prazo estipulado com a qualidade 
exigida, atendendo às necessidades desta Prefeitura.
A documentação técnica a ser produzida pela empresa contratada deverá ser conclusiva e 
conter todos os subsídios necessários à definição de estratégias para todo o processo de 
licitação, desde a elaboração dos editais, acompanhamento dos procedimentos, até a 
publicação do resultado final.
Os produtos a serem entregues pela contratada são os seguintes:
I - Relatório Técnico com informações sobre avaliações econômicas e jurídicas de 
licitações de folhas de pagamento de servidores públicos, ocorridas anteriormente;
II - Parecer Técnico com avaliação da conjuntura atual de mercado referente à concorrência 
entre as instituições financeiras para obtenção do direito à parceria para gestão de 
pagamentos de folhas de servidores e concessão de crédito consignado em folha de 
pagamento;
III - Parecer Técnico contendo avaliação econômico-financeira e precificando dos seguintes 
ativos para orientação do edital de licitação:
a) Folha de pagamento e 
b) Crédito consignado dos servidores do executivo municipal.

IV - Conclusão final dos estudos;
V - Apresentação dos estudos e propostas às autoridades da Prefeitura, designada para 
acompanhamento dos trabalhos, visando definição dos parâmetros e termos do edital;
VI - Minuta de edital de licitação para seleção de instituição financeira para gestão conjunta 
da operacionalização do sistema de pagamentos de servidores.
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O relatório final deverá consolidar o teor principal do conjunto da documentação técnica 
produzida, atestando a legalidade e a consistência do arcabouço de propostas 
apresentadas.
O leiaute dos Pareceres Técnicos será proposto à Prefeitura Municipal de dom Eliseu pela 
empresa contratada, prevendo, entretanto, no mínimo o seguinte conteúdo:
- assunto / descrição;
- contexto atual / fatos relevantes;
- análise / objetivos do parecer / aspectos técnicos;
- fundamentação legal;
- conclusão;
- recomendação; 
- anexos e informações complementares (quando couber)

5 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Fornecer todo o subsídio necessário à realização dos trabalhos dentro dos melhores 
padrões e técnicas, com detalhamento, clareza e objetividade, buscando-se:
 a) Fluxo adequado de coleta e análise de informações necessárias aos estudos a serem 
realizados pela empresa contratada; 
b) Definição das informações que deverão constar do edital de licitação para que as 
instituições financeiras, também, possam realizar os estudos necessários visando a 
apresentação de suas propostas;
c) Estabelecimento de parâmetros compatíveis com o mercado, de forma que os valores 
mínimos, bem como os benefícios e vantagens propostos pela Prefeitura não sejam 
proibitivos e estimulem a concorrência;
d) Maximização dos ganhos financeiros, vantagens e benefícios à Prefeitura e aos seus 
servidores;
 e) Definição de critérios objetivos para seleção da instituição financeira parceira;
 f) Maior transparência e credibilidade nas informações e processos;
g) Internalização dos conhecimentos; 
h) Agilidade e presteza no cumprimento dos prazos.

6 - DA EXECUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos serão executados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
de assinatura do contrato, e apresentados na forma de relatório, onde será descrita a 
metodologia e índices utilizados, em meio físico ou magnético, con tendo de forma clara e 
objetiva o resultado da avaliação dos ativos solicitada.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Com o levantamento de dados pela empresa contratada, a prefeitura pretende obter uma 
arrecadação sugerida pelos serviços, pago pela instituição financeira como contrapartida 
pelo gerenciamento da folha de pagamento. 
O pagamento pela conclusão dos trabalhos será recebido pela empresa contratada, 
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vencedora da licitação, após o recebimento dos recursos, pela Prefeitura Municipal de Dom 
Eliseu, oriundos da instituição financeira vencedora do certame ou da negociação, relativo 
aos ativos, objeto do  Edital. 
Isso porque, a Administração precisa ter certeza que a apuração do valor objeto está 
condizente com a realidade, bem como para resguardar a Administração pelo pagamento 
de um serviço cuja finalidade não foi alcançada. Ou seja, a Administração só pagará o que 
for ajustado após a conclusão efetiva da contratação da instituição financeira.
Tal medida visa tão somente prevenir o erário, evitando que estudos e aferições 
superfaturas ou fraudadas (quanto ao eventual valor de venda da folha de pagamento) 
sejam entregues à Administração com a única finalidade tentar satisfazer os interesses da 
Prefeitura, e com isso receber seus honorários o mais breve possível.
O pagamento será de uma só vez, mediante a apresentação da nota fiscal ou recibo, 
devidamente atestado pela autoridade competente.

8 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, e/ou até 
encerrarem-se as obrigações entre a Contratante e a Contratada, podendo ser prorrogado 
mediante pedido formal do contratado, justificando com precisão as causas do atraso, e 
desde que seja acatado pela Administração.

9 - DA CONFIDENCIALIDADE
A contratada obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, 
dados e informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação, bem 
como tratá-los como matéria sigilosa.
A contratada ficará terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob nenhuma 
justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, códigos, cadastros, 
fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade 
da contratante, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à 
CONTRATADA, garantida a prévia defesa, e segundo a extensão da falta cometida, as 
seguintes penalidades previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002:
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a 
Administração;
b) multa, prevista na forma do §1º, nas hipóteses de inexecução do  contrato, com ou sem 
prejuízo para a Administração;
c) suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com Municípios por período de 
até cinco anos, nas hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02; e
d) 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 autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei nº 8.666/93.
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As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e 
as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 
comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que 
formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do vencimento estipulada 
para o cumprimento do objeto deste contrato.

11 - DO FORO
Fica eleito o Foro Central da cidade de Dom Eliseu, Estado do Pará, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o 
presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

  DOM ELISEU - PA, 24 de Agosto de 2020

____________________________________________
AYESO GASTON SIVIERO 

PREFEITO MUNICIPAL
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___________________

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, FATO SUPERVENIENTE E 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE MENOR E ENQUADRAMENTO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° _/2020 - CPL/PMXX

A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI 
nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o 
disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em 
qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações 
constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
(  ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
(  ) Não é ME/EPP/COOP.

1. 3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habili tação; que 
esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua 
proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao 
Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a 
participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência 
ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos 
os seus termos.
a. a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não 
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possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.
b. b. Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n. º 8.666/93, que 
não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação;
 d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
 e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) 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 assinatura do representante legal
[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser 
emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___________________

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO III

Prezados Senhores, 

Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta Comercial nos termos descritos abaixo, 
assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no 
edital e seus anexos. 

PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
SEDE: 
CNPJ: 
TELEFONE/FAX: 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

Descrição do Serviço Valor (R$)
Serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com o objetivo de promover a 
avaliação econômico-financeira da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura 
Municipal de Dom Eliseu 

R$ ______ (indicar valor por extenso)

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
3. PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL: 
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 
6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG,
CPF, Endereço) 

XXXXXXXX (XX), _ de ___ de 2020.

_____________
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Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU  _____, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE, sediada 
na Av. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxx, Centro, xxxxxxxxxxxx-XX, CNPJ Nº XX.XXX.XXX/0001-XX, 
doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pelo 
_________, .................., brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº ...... e do 
CPF nº .............., residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa ____inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº__ 
estabelecida (inserir endereço completo), neste ato denominada CONTRATADA, 
representada por (inserir o cargo), senhor(a) (qualificação do signatário do contrato), 
inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob o_, portador do R.G. nº _de acordo com 
a representação legal que lhe é outorgada por __(inserir qual dos instrumentos: 
procuração/contrato social/estatuto social) RESOLVEM celebrar o presente Contrato 
decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º __/2020 - CPL e do Processo 
Administrativo n.º _/2020, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato são os serviços de pesquisa e 
desenvolvimento de projeto com o objetivo de promover a avaliação econômico-financeira 
da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu-PA, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início a partir da data de 
assinatura do contrato que deverá ter vigência de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do 
art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).
3.2. O cronograma de desembolso será realizado em de acordo com o recebimento 
definitivo do objeto previsto para cada Fase da respectiva Etapa, nos termos da alínea “b”, 
inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93, e previsão contida no Termo de 
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Referência.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2020, na 
classificação abaixo:
Dotação: 04.121.0049.2028.00003.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica.
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA, em moeda 
corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da 
Contratada e ocorrerá até no máximo de  10 (dez) dias corridos após a data do 
recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou 
Fatura;
5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de 
pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel 
timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta 
corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, 
anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, 
juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais 
certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de 
Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos 
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões 
negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do 
Município.
5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora 
deverá manter as mesmas condições de habilitação;
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando da utilização do referido material; 
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se 
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
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por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. A entrega será sob demanda.
7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no 
Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.
8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado 
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Lei Municipal.
9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência.

10CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;
10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3 fraudar na execução do contrato;
10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 cometer fraude fiscal;
10.1.6 não mantiver a proposta.
10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções:
10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante;
10.2.2. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o 
limite de 30 (trinta) dias;
10.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto;
10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos; 
10.2.6. impedimento de licitar e contratar com o Município de Dom Eliseu - PA com o 
consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura pelo prazo 
de até cinco anos;
10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que  seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
a Contratada que:
10.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.2.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.
10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro 
Próprio da PMXX/XX.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 
sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso:
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.1.3. Subcontratar.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 
gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
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disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 
normas e princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Comarca de  Dom Eliseu /PA.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 DOM ELISEU - PA, em ___ de ______________ de 2020

________________________           __________________________
CONTRATANTE                         CONTRATADA)

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________

2. ___________________________
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