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1- PREÂMBULO 
 

 

1.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Av. 1º de maio, s/nº, Bairro Bela Vista, Breu Branco-PA, através 

da Comissão Permanente de Licitação-CPL, designada pela Portaria nº 009/2023-GP, de 

02 de janeiro de 2023, formada pelos servidores ESTEVAM CARLOS ALMEIDA DOS 

SANTOS, LUCIVANIA MARQUES DE BRITO e BRUNO MACHADO DE SOUSA, presidida 

pelo primeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

Licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por objeto 

a seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando a contratação 

de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do prédio sede da 

Câmara Municipal de Breu Branco, conforme descrito na Cláusula Segunda, na forma de 

execução indireta, sob o regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, inclusive com 

fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e instalações provisórias 

necessárias, por conta da empresa a ser contratada, tudo de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2- DO REGIME JURÍDICO  
 

1.2.1. Além das condições estabelecidas no presente edital, o procedimento 

licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Legislação seguinte, 

bem como, outras correlatas:  

 

a) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações;  
 

b) Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018, publicado no DOU de 19 de 

junho de 2018 (Altera os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 

23 da Lei nº 8.666/93);  
 

c) Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Institui o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), com suas 

alterações; 
 

d) Lei Municipal nº 1.199, de 18 de dezembro de 2019 (Dispõe acerca da 

obrigatoriedade da transmissão, ao vivo e via internet, das sessões públicas das 

licitações presenciais dos Poderes Executivo e Legislativo). 
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1.3- DA SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DE 

DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇOS  
 

1.3.1. A sessão pública para credenciamento, recebimento dos envelopes 01- 

Documentos de Habilitação e 02- Documentos de Proposta de Preços, será realizada 

na sala de licitações, onde funciona a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, na 

Sede da Câmara Municipal de Breu Branco-PA, localizada na Av. 1º de maio, s/nº, 

Bairro Bela Vista, Breu  Branco-PA, na data de 03 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 

09:00 h, (Horário Local). 

 

1.3.2. Em observância às disposições da Lei Municipal nº 1.199, de 18 de dezembro de 

2019, a sessão pública de que trata o subitem 1.3.1, será transmitida ao vivo, por meio 

da internet, no site do Poder Legislativo Municipal, bem como, pelas redes sociais e 

canais oficiais de comunicação.  
 

1.4- DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL  
 

A data de publicação do presente edital é 27 DE JANEIRO DE 2023. A publicação é 

feita no Quadro oficial de Avisos da Câmara Municipal de Breu Branco, de conformidade 

com o disposto na Lei Municipal nº 041, de 03 de abril de 1996, e ainda, no portal de 

transparência (www.camaramunicipalbreubranco.pa.gov.br).   

 

1.5- DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL:  

 

De conformidade com o disposto no § 3º, do art. 22, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, além das interessadas convidadas, fica o presente instrumento 

convocatório estendido às demais interessadas na correspondente especialidade do 

objeto deste certame, as quais estejam cadastradas na Câmara Municipal de Breu 

Branco e que manifestarem por escrito o seu interesse com antecedência mínima de 

até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 

1.6- DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO  

 

A comunicação poderá ser feita através do telefone (94) 3786-1119 e email: 

comissaoplcamara@gmail.com, ou ainda, na sala da  Comissão Permanente de 

Licitação, sito à Av. 1º de maio, s/nº, Bairro Bela Vista - Breu Branco-PA. 
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1.7- DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO  
 

O valor global orçado pela Administração para execução dos serviços objeto do 

presente edital é de R$ 261.028,03 (duzentos e sessenta e um mil vinte e oito reais e 

três centavos). 
 
1.8- DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR PROPOSTA: 
 
1.8.1. O valor global máximo admitido por proposta a ser apresentada pela empresa 
licitante nesta licitação será o valor orçado pela Administração, conforme item 1.7 
acima; 

 

1.8.2. Os valores unitários de cada item da Planilha Orçamentária que compõe 

a Proposta da proponente, não poderão ser superiores àqueles constantes da 

Planilha Orçamentária da Câmara, sob pela de desclassificação da Proposta. 
 
2- DO OBJETO 

 

2.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CERTAME A SELEÇÃO, JULGAMENTO E 

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS APRESENTADAS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO 

PRÉDIO SEDE DA CÂNARA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E 

DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. 
 
3- DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1. Os recursos financeiros para atendimento dos encargos previstos nesta licitação 
serão de fontes próprias da Câmara Municipal de Breu Branco-PA. 

 
3.2. As dotações orçamentárias para atendimento do objeto desta licitação, de acordo 
com o Cronograma Financeiro do projeto integrante deste processo (Art. 57, I, da Lei 
8.666/93), serão os seguintes: 
 

01.10.01.01.031.0001.2002.0000 – REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA 
CÂMARA/ 44.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
 
4 - DO TIPO DE LICITAÇÃO 
 

4.1. O tipo de licitação adotado para a execução dos serviços objeto deste certame é a 

de MENOR PREÇO, de acordo com o disposto no art. 45, inciso I, da Lei nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993. 
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5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, cadastrados ou não na Câmara Municipal de 
Breu Branco, quando convidadas, e as demais interessadas que estejam 

cadastradas na Câmara Municipal de Breu Branco e que manifestarem por 
escrito o interesse de participar, com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) 
horas da apresentação das propostas. 
 
5.2- Estão impedidas de participar desta licitação 
 

5.2.1. Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 
5.2.2. Empresas distintas, através de um único representante; 
5.2.3. Empresas suspensas, ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de 
falência ou concordata; 
5.2.4. Empresas que se enquadram no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
5.2.5. Pessoas jurídicas que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

5.2.6. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
5.2.7. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 
Normativa/SEGES nº 05/2017); 
5.2.8. Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no artigo 10, da 

Instrução Normativa SEGES/MP Nº 05/2017.  
 
6– DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E  EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
 
6.1. Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

ser adotados os critérios estabelecidos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 
123/2006. 
 
7 – DA VISTORIA TÉCNICA 

 

7.1. A vistoria técnica aqui prevista, não é condição obrigatória para habilitação 

nesta licitação, no entanto, aos licitantes que desejarem visitar o local onde serão 

executados os serviços, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de 

dificuldade existentes, deverão fazê-lo mediante prévio agendamento de dia e horário, 

respeitado a data limite para esse fim, junto à Câmara Municipal de Breu Branco, sito à 

Av. 1º de maio, s/nº, Bairro Bela Vista, Breu Branco-PA, com o Engenheiro Civil RONI 

SILVA COSTA ou pelo telefone (94) 99192-4919. 
 

7.2. A vistoria técnica a que se refere o item “7.1”, poderá ser realizada no período de 

30  e 31 de janeiro de 2023.  
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7.3. A vistoria deverá ser procedida por profissional qualificado, encaminhado pela 
empresa licitante interessada, do qual deverá comparecer ao local na data e horário 
previamente agendado na forma do item 7.1. acima. 
 
7.4. Após a realização da vistoria, o servidor da Câmara, mencionado no item 7.1. 

acima, expedirá o Atestado de Vistoria Técnica, em duas vias, conforme modelo anexo 
VIII do Edital, sendo que uma será entregue ao representante da empresa licitante e 
a outra, juntada aos autos do processo licitatório, de forma que a licitante não precisará 
encaminhá-lo novamente juntamente com sua documentação de habilitação. 
 
7.5. Na hipótese de a licitante já ter conhecimento do local da execução dos serviços, e 

por essa razão, por sua livre e espontânea vontade optar por não realização da vistoria, 
a mesma deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, a 
Declaração de Desistência de Vistoria, conforme modelo (Anexo IX) deste Edital.  
 
7.6. A vistoria técnica indicará que as licitantes tomaram conhecimento de todas as 
condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto a ser 

contratado, não cabendo, portanto, alegação futuras de desconhecimento.  

 
7.7. Finalidade: Acerca da finalidade da realização de vistoria técnica – também 
chamada de visita prévia – o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 
4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se manifestou:  

 

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a 
comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto 
da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam 
refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações 
de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a 
Entidade de possíveis inexecuções contratuais. 11.1.3.2. Portanto, a 
finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao 
proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os 
detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome 
conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o 
custo, preparação da proposta e execução do objeto”. 

 
8 - DA INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO AOS INTERESSADOS 
 

8.1. Até o segundo dia útil anterior à data fixada para recebimento dos documentos 

de habilitação e das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório da Licitação CONVITE nº 001/2023-

CMBB por escrito, no seguinte endereço: 
 

mailto:camarabbranco2017@gmail.com


 
 

 

 
Estado do Pará 

Câmara Municipal de Breu Branco 

PODER LEGISLATIVO 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 001/2023-CMBB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Nº 2023.0124-01/CMBB 

 

 

Av. 1º de Maio, s/nº, Bairro Bela Vista, CEP: 68488-000, Breu Branco, Pará 
CNPJ 34.626.432/0001-24 - E-mail: camarabbranco2017@gmail.com, contato (94) 3786-0119 

8 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Av. 1º de maio, s/nº, Bairro Bela Vista 

68.488.000 – BREU BRANCO – PA 

Email: comissaoplcamara@gmail.com  

REF.: CONVITE Nº 001/2023-CMBB 
 

8.2. Para as dúvidas e esclarecimentos formulados por proponentes ou cidadão a 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO-CPL, formalizará RESPOSTA, na forma de ADENDO, sem a identificação da 

fonte que solicitou os esclarecimentos, e publicará essa resposta no portal de 

transparência da Câmara Municipal de Breu Branco, 

www.camaramunicipalbreubranco.pa.gov.br, para conhecimento de todos os 

interessados. 
 

8.2.1. VISANDO MANTER-SE ATUALIZADO QUANTO À PROVÁVEIS 

ALTERAÇÕES OU RETIFICAÇÕES DESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, 

RECOMENDA-SE AOS LICITANTES INTERESSADOS QUE CONSULTEM O 

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (www.camaramunicipalbreubranco.pa.gov.br), 

DIARIAMENTE OU NO MÍNIMO NO SEGUNDO DIA ÚTIL IMEDIATAMENTE 

ANTERIOR A DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.  

 

8.2.2. NÃO CABERÁ À CÂMARA QUALQUER SANÇÃO PELO 

DESCONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUANTO ÀS RESPOSTAS 

PUBLICADAS, NA FORMA DO ITEM (8.2). 
 

8.3. Não deverão ser considerados pelos proponentes, na elaboração de suas 

propostas, quaisquer esclarecimentos e informações obtidos de forma diferente à citada 

no subitem 8.2. 
 

8.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a CÂMARA, 

o proponente que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data 

fixada para recebimento das propostas (§ 2º, do art. 41, da Lei Federal nº 

8.666/93, de 21/06/1993); 

 

8.5. A elaboração da proposta, bem como a apresentação dos documentos exigidos 

neste Edital, a vistoria ao local da obra e a participação nas sessões públicas a serem 

realizadas, são de inteira responsabilidade da empresa proponente, não cabendo em 

qualquer hipótese à Câmara Municipal o ressarcimento dos valores despendidos com a 

sua elaboração, mesmo em caso de cancelamento do processo licitatório. 

mailto:camarabbranco2017@gmail.com
http://www.camaramunicipalbreubranco.pa.gov.br/
http://www.camaramunicipalbreubranco.pa.gov.br/


 
 

 

 
Estado do Pará 

Câmara Municipal de Breu Branco 

PODER LEGISLATIVO 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 001/2023-CMBB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Nº 2023.0124-01/CMBB 

 

 

Av. 1º de Maio, s/nº, Bairro Bela Vista, CEP: 68488-000, Breu Branco, Pará 
CNPJ 34.626.432/0001-24 - E-mail: camarabbranco2017@gmail.com, contato (94) 3786-0119 

9 

9 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

9.1. OS REPRESENTANTES DOS LICITANTES DEVERÃO SE APRESENTAR PARA 

CREDENCIAMENTO JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO 

HORÁRIO ESTIPULADO NO PREÂMBULO DESTE EDITAL, OU SEJA, DAS 08:30 às 

09:00h, DEVIDAMENTE MUNIDO DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS A SEGUIR, 

EM ORIGINAL OU CÓPIAS AUTENTICADAS, OU SIMPLES, DESDE QUE 

ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS ORIGINAIS, PARA AUTENTICAÇÃO PELA 

CPL: 

 

9.1.1. Em se tratando de pessoas NÃO SÓCIAS ou NÃO PROPRIETÁRIAS da 

empresa licitante, derá apresentar os documentos descritos a seguir:  

 
a) Procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 

através da qual sejam atribuídos poderes para apresentar proposta, formular 
lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes 
especificamente ao presente certame, em nome do licitante (com firma 
reconhecida); OU 

 
b) Carta de credenciamento, conforme modelo disposto no ANEXO V deste 

edital (com firma reconhecida); 
 
Nota Esclarecedora: Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b”, do 
subitem 9.1.1 acima, poderão ser apresentados um ou outro, porém, caso a 

licitante faça opção de apresentar somente a Carta de Credenciamento (Anexo 
V), esta deverá referir-se especificamente a este certame (CONVITE Nº  
001/2023-CMBB). 

 
c) Estatuto ou contrato social da empresa licitante, com a última alteração, onde 

possa ser comprovado que a pessoa que assinou os documentos (Procuração 

e/ou Carta de Credenciamento) está legalmente autorizada a praticar esse 
ato; 

 
d) Documento de identidade ou outro equivalente (com foto) do Outorgado/ 

Credenciado.  

 
9.1.2. Em se tratando de pessoas SÓCIAS, PROPRIETÁRIAS ou DIRIGENTES 
da empresa licitante: 

 
a) Carteira de Identidade ou documento legal equivalente (com foto); 
 

b) Estatuto ou Contrato Social atualizado, ou seja, com suas devidas alterações, no 
qual sejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura. 
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9.1.3. Demais documentos necessários a apresentação no credenciamento: 
 

a) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do 
Anexo III deste edital; 

 

b) Declaração de enquadramento como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno 
Porte–EPP (quando devida), conforme modelo constante do Anexo IV deste 
Edital. 

 
9.1.3.1. A não apresentação do documento citado no item anterior, letra “b”, pelo 
licitante que queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei 

Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, no momento do 
credenciamento, acarretará a preclusão automática desse direito nas demais fases 
do processo licitatório, não podendo ser invocado posteriormente. 

 
9.1.3.2. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que 

trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e das sanções previstas neste edital. 
 

9.2. A apresentação no credenciamento, de cópia autenticada do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, com suas alterações, dispensa a licitante de sua 

apresentação, nos documentos de habilitação. 
 

9.3. O credenciamento apresentado na Primeira Sessão de recepção dos envelopes 01 
e 02, e abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação, credencia o 
representante a participar das demais sessões. 
 

9.4. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de 01 
(um) licitante; 
 

9.5. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento 

não inabilitará a licitante na fase de habilitação, nem a desclassificará na fase 

de propostas, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela 

mesma, inclusive de assinar ata. 
 

9.6. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarará encerrada esta fase/etapa. 
 

9.7. NÃO SERÁ ADMITIDO NESTA LICITAÇÃO O ENCAMINHAMENTO DOS ENVELOPES 

POR VIA POSTAL OU SIMILAR, SENDO RECEBIDOS APENAS SE ENTREGUES 

PESSOALMENTE NO ATO DA SESSÃO PÚBLICA. 
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9.8. TODA A DOCUMENTAÇÃO A QUE SE REFERE A FASE DE CREDENCIAMENTO, 

DEVERÁ SER APRESENTADA EM MÃOS, FORA DOS ENVELOPES 01- 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS.  
 

10 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

10.1. A DOCUMENTAÇÃO E AS PROPOSTAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM 

ENVELOPES SEPARADOS, LACRADOS E IDENTIFICADOS DA SEGUINTE FORMA: 
 

ENVELOPE Nº 01 -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

Av. 1º de maio, s/nº, Bairro Bela Vista 

CEP: 68.488-000 - Breu Branco - PA 

CONVITE Nº 001/2023-CMBB 

Licitante (Razão Social):............................................... 

CNPJ:.........................................................................  
 

 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

Av. 1º de maio, s/nº, Bairro Bela Vista 

CEP: 68.488-000 - Breu Branco - PA 

CONVITE Nº 001/2023-CMBB 

Licitante (Razão Social):............................................... 

CNPJ:......................................................................... 
 

 
11 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

11.1. Na data, horário, e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a 

sessão pública. A Comissão de Licitação receberá de cada licitante os envelopes 

contendo, um a Documentação para Habilitação e outro contento a Proposta de 

Preços. 

 

11.2. A entrega dos envelopes será feita pelo representante de cada licitante, na 

presença dos demais, obrigatoriamente na data, hora e local indicado no item acima, 

não sendo permitida a entrega posterior de qualquer documento.  
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11.3. Após declaração do Presidente da Comissão de estar encerrado o prazo para 
recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito, procedendo-se 
então ao exame dos mesmos que serão vistados pelos licitantes antes de sua abertura. 
Nessa oportunidade os envelopes de nº 02, contendo as Propostas de Preços, 
serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes e 

em seguida serão recolhidos à suas guardas, até as suas abertura a ser indicada na Ata 
de reunião.     
 
11.4. No prosseguimento, dar-se-á, através do Presidente da Comissão a abertura dos 
envelopes de nº 01, contendo a documentação de habilitação, que será conferida, e 
seus conteúdos serão examinados e rubricados pela Comissão e representantes das 

licitantes presentes.   
 

11.4.1. O presidente da Comissão de Licitação, após abertura do envelope nº 01, 
fará a conferência da documentação observando estritamente os documentos 
exigidos. 

 

11.5. A não apresentação dos documentos solicitados ou a apresentação dos mesmos 
com vícios, defeitos, ou fora do prazo de validade, ou, a não apresentação de originais 
válidos, implicará em automática inabilitação da licitante. 
 
11.6. Encerrado o exame da documentação de Habilitação e havendo renúncia 

expressa das licitantes do direito de recorrer, a Comissão, poderá dar início à abertura 
dos envelopes nº 02 - Propostas de Preços das empresas habilitadas, as quais 
serão conferidas, examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão e 
representantes das licitantes. 
 
11.7. Não havendo desistência expressa das licitantes do direito de recorrer, a 

Comissão encerrará a sessão, lavrando previamente a ata da reunião na fase de 
habilitação, a qual será assinada pelos seus membros e pelos representantes das 
licitantes presentes.  
 
11.8. Julgados os recursos interpostos, ou decorrido o prazo para sua interposição, as 
licitantes habilitadas serão notificadas, por escrito, a comparecerem em local, dia e 

hora estipulados, a fim de participarem da sessão pública de abertura das propostas. 
 
11.9. O não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião marcada 
não impedirá que ela se realize, não cabendo reclamação de qualquer natureza.  
 
11.10. As propostas das licitantes inabilitadas permanecerão em poder da Comissão, 

com os envelopes devidamente lacrados e rubricados por todos os participantes, até o 
término do prazo recursal previsto na Lei 8.666/93, quando então os respectivos 
envelopes nº 02, lacrados e inviolados serão devolvidos às licitantes inabilitadas, 
ressalvado os casos de renúncias expressas à interposição de recurso, hipótese essa, 
em que as propostas serão devolvidas na própria reunião. 

mailto:camarabbranco2017@gmail.com


 
 

 

 
Estado do Pará 

Câmara Municipal de Breu Branco 

PODER LEGISLATIVO 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 001/2023-CMBB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Nº 2023.0124-01/CMBB 

 

 

Av. 1º de Maio, s/nº, Bairro Bela Vista, CEP: 68488-000, Breu Branco, Pará 
CNPJ 34.626.432/0001-24 - E-mail: camarabbranco2017@gmail.com, contato (94) 3786-0119 

13 

11.11. Por ocasião das reuniões, serão lavradas atas, circunstanciadas, que 
mencionarão todos os licitantes, presentes ou não, o documento de identificação de 
cada representante legal, as propostas apresentadas, impugnações, recursos e decisões 
relativas ao ato, bem como, as demais ocorrências que interessem ao julgamento da 
licitação, devendo as referidas atas serem assinadas pelos membros da Comissão e 

pelos representantes das licitantes presentes. Não será levada em consideração 
nenhuma das declarações feitas posteriormente.  
 
12 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
12.1. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, NO ENVELOPE Nº 01, OS 

SEGUINTES DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, EM UMA VIA, EM CÓPIA 
AUTENTICADA, OU ACOMPANHADA DO ORIGINAL, PARA AUTENTICAÇÃO PELA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO:  
 
12.1.1. Documentos relativos à Habilitação Jurídica 

 

12.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
12.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, em vigor, 
devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades 
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 
 

Nota esclarecedora: Quanto às alterações contratuais, o proponente poderá 
apresentar apenas a última, desde que os dados das anteriores estejam 
consolidados na mesma. 

 

12.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 
 
12.1.1.4. Decreto de autorização, tratando-se 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. 

 
12.1.1.5. Declaração de Cumprimento Inciso XXXIII do Art. 7º da CF (Emprego de 
Menor), conforme modelo do Anexo VI.  

 
Nota esclarecedora: A licitante que tenha apresentado no credenciamento, 
item “9” deste edital, a documentação de que trata o item (12.1.1), está 

dispensada de sua apresentação no envelope 01-documentos de habilitação.  
 

12.1.2. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

12.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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12.1.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto desta licitação; 
 

Nota esclarecedora: A licitante isenta de inscrição junto à Fazenda Pública 

Estadual, para atender a exigência do subitem (12.1.2.2) acima, deverá 
comprovar esta condição por meio de documento oficial ou através de declaração 
emitida pelo contador responsável pela empresa, permanecendo obrigada a 
apresentar a documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

 
12.1.2.3. Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e INSS; 
 
12.1.2.4. Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos com a 
Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do Licitante; 

 
Nota esclarecedora: Se o domicílio da empresa for o Estado do Pará, deverá 

apresentar Certidão Negativa de Natureza Tributária e Certidão Negativa de 
Natureza não Tributária. 

 
12.1.2.5. Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos com a 
Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do Licitante; 

 
12.1.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade - CRF, expedido 
pela Caixa Econômica Federal; 
 

12.1.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) http://www.tst.jus.br/certidao. 
 

12.1.3. Documentos relativos à Qualificação Técnica 
 

12.1.3.1. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA/CAU, da empresa 
participante, dentro do prazo de vigência e com jurisdição sobre a sede da licitante.  
 

12.1.3.2. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA/CAU, do responsável 
técnico da empresa licitante, dentro do prazo de vigência.  

 
12.1.3.3. Na hipótese de a licitante ter conhecimento do local da execução dos 
serviços, e por isso ter desistido de fazer a Vistoria Técnica, Declaração de 

Desistência de Vistoria Técnica, conforme modelo Anexo IX deste Edital.  
 
12.1.3.4. Apresentar a Declaração em Atendimento ao § 6° do Artigo 30, da 
Lei n. 8.666/93, conforme modelo Anexo X deste Edital.  
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12.1.4- Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira 
 

12.1.4.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo Cartório distribuidor da sede 

do licitante, onde conste o prazo de validade e não havendo, somente será 

aceita com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, de antecedência à 

data de abertura das Propostas.  
 

12.1.5. Documentos Complementares (envelope 02): 
 

12.1.5.1- Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Anexo 

III do edital. 
12.1.5.2- Declaração de que o licitante recebeu os documentos relativos à presente 
licitação (Edital e seus anexos), conforme Anexo VII. 

 

12.2. QUANDO SE TRATAR DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP), NO QUE SE REFERE À REGULARIDADE FISCAL, SERÁ ADOTADO O 

ESTABELECIDO NOS ARTS. 42 E 43 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, DESDE QUE A 

MESMA TENHA CUMPRIDO A EXIGÊNCIA DO SUBITEM “9.1.3”, “b” DESTE EDITAL. 

 

12.3. VISANDO A AGILIDADE DOS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NA 

SESSÃO DE LICITAÇÃO, DETERMINA-SE QUE AS LICITANTES QUE 

APRESENTAREM DOCUMENTOS EM CÓPIAS SIMPLES ACOMPANHADAS DE 

ORIGINAIS, PARA AUTENTICAÇÃO PELO PRESIDENTE OU MEMBROS DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, SEJA ISTO FEITO NO MOMENTO DO 

CREDENCIAMENTO.  
 

12.4- Em caso de greves ou recursos que impeça a emissão de certidões, a Licitante 
deverá apresentar publicação que evidencie o fato. 
 

13 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

13.1. A Proposta de Preços, ENVELOPE Nº 02, deverá ser elaborada de acordo com a 

legislação em vigor, pertinente ao objeto da presente licitação e apresentar os 

seguintes requisitos: Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou datilografadas, 

escrita em língua portuguesa, sem emendas, rasuras e/ou repetições.  
 
13.2. A Carta proposta comercial deverá está assinada pelo licitante, contendo a sua 
razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail, discriminando o 
prazo de execução dos serviços, o preço total da proposta para a realização completa 

da mesma, cotado em moeda nacional, em algarismos e também por extenso e o prazo 
de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.  
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13.3. A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER APRESENTADA NO ENVELOPE Nº 

02, JUNTAMENTE COM OS SEGUINTES DOCUMENTOS EM 01 (UMA) VIA 

ORIGINAL E ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DA EMPRESA:  
 

13.3.1. CARTA PROPOSTA, conforme modelo constante no Anexo II; 
 
13.3.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E 
PREÇOS, conforme modelo constante no  Anexo I-B, deste edital;  

 
13.3.3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIROS-CFF, conforme modelo constante 
no  Anexo I-C deste edital;  

 
13.4. O valor máximo admitido por proposta será aquele orçado pela Câmara Municipal 
de Breu Branco, descrito no preâmbulo deste edital. 

 

13.5. Todos os campos dos Anexos citados, conforme modelos fornecidos pela 

CÂMARA, deverão ser devidamente e legivelmente preenchidos por qualquer processo 

eletrônico, em formulário timbrado do Licitante.    

 

13.6. Os preços propostos serão aqueles discriminados pelo Licitante em sua Proposta, 

de acordo com a Planilha de Quantidades e Preços (Anexo I-B) deste Edital, e deverão 

ser cotados em Reais (R$) para a totalidade do objeto licitado, referenciados ao mês de 

apresentação da Proposta.  

 

13.7. Os preços estabelecidos são firmes e irreajustáveis, salvo se, na eventualidade 

do prazo de execução dos serviços sofrer prorrogação, tornando-o superior a 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de apresentação da Proposta na CÂMARA.  
 
13.8. A Comissão de Licitação receberá os Documentos de Habilitação e as Propostas, 
em Sessão Pública, a ser realizada na data, hora e local indicados neste Edital, 

observados os critérios a seguir: 
 

13.8.1. Não receberá Documentos de Habilitação ou Propostas após a abertura do 

primeiro invólucro relativo aos Documentos de Habilitação; 
 
13.8.2. Não se responsabilizará por Documentos e Propostas que não lhe sejam 
endereçados, fechados e identificados corretamente; 
 
13.8.3. A CÂMARA não aceitará Propostas enviadas por e-mail, fax, ou qualquer 

outra forma que descaracterize o sigilo do seu conteúdo. 
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14 – DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
14.1. Na Primeira Sessão, serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação 
todos os envelopes, e abertos, em princípio, somente os relativos aos Documentos de 
Habilitação, sendo facultado à Comissão efetuar a sua apreciação durante a própria 

sessão ou marcar, na oportunidade, uma nova data para a divulgação do Resultado da 
Habilitação, de modo a possibilitar uma melhor análise dos documentos apresentados; 
simples irregularidades formais, que evidenciem lapso isento de má fé, e que não 
afetem o conteúdo ou a idoneidade do documento, a critério da CÂMARA MUNICIPAL 
DE BREU BRANCO, não dará causa à inabilitação. 
 

14.2. Divulgado o Resultado da Habilitação, se todas as empresas forem inabilitadas, 
ou todas as Propostas forem desclassificadas, a CÂMARA MUNICIPAL DE BREU 
BRANCO, a seu exclusivo critério, poderá fixar às Licitantes o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para apresentação de novos Documentos para Habilitação ou outras Propostas. 
 
14.3. Havendo empresas Licitantes habilitadas e inabilitadas, após a publicação, a 

Comissão colocará a disposição das empresas Licitantes inabilitadas, ao final do 
processo, por um período de 2(dois) dias os seus envelopes não abertos. Decorrido 
esse prazo os envelopes não procurados serão incinerados. 
 
14.4. Na Segunda Sessão, a Comissão efetuará a abertura dos envelopes contendo as 

Propostas das Licitantes habilitadas, desde que tenha transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento 
dos recursos interpostos. 
14.5. A Comissão passará, então, ao Julgamento das Propostas, ocasião em que 
promoverá, primeiramente, a verificação da conformidade de cada Proposta com os 
requisitos do Edital, promovendo a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 
 

15 - DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 

 
15.1. A Comissão de Licitação avaliará e julgará todas as Propostas de acordo com as 
condições do Edital e seus anexos, escolhendo como vencedora aquela que apresentar 
o menor preço global, sob o regime de empreitada por preço unitário. 
15.2. Não será considerada, para fins de julgamento, qualquer vantagem não prevista 
neste Edital, como financiamentos, preços ou vantagens baseados nas ofertas das 

demais Licitantes. 
 
15.3. No caso de empate dos preços, o desempate será feito através de sorteio público 
a ser realizado nas dependências da CÂMARA, em data e horário a serem designados, 
preferencialmente na presença dos representantes legais das Licitantes, que serão 
devidamente convocadas, ficando esclarecido que sua ausência não implicará na 

alteração da data e horário do sorteio público. 
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15.4. A COMISSÃO efetuará a correção das Propostas e, em caso de discrepância 
entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o preço unitário, corrigindo-se o 
preço total. 
 
15.5. O valor global orçado pela Administração para execução dos serviços objeto do 

presente edital é de R$ 261.028,03 (duzentos e sessenta e um mil vinte e oito reais e 
três centavos). 
 
15.6. Serão Desclassificadas: 

 
15.6.1. As propostas que não atendam às exigências do Edital, ficando esclarecido 

que simples irregularidades formais, que evidenciem lapsos isentos de má-fé, a 
critério da CÂMARA, e que não afetem o conteúdo ou a idoneidade das Propostas, 
não serão motivo de desclassificação; 
 
15.6.2. As propostas que apresentarem valor global superior ao limite 
estabelecido para esta licitação, conforme itens “1.6” e “15.5”, ou que estiverem em 

desacordo com a Planilha de Preços - Anexo I-B. 
 
15.6.3. As Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles preços globais ou unitários simbólicos, ou irrisórios, incompatíveis com os 
preços de mercado, bem como os preços que, questionados, não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado, de conformidade com o estabelecido 
no artigo 48, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
15.6.4. As propostas com preços parciais, ou seja, as Licitantes deverão apresentar 
preços obrigatoriamente para a totalidade dos itens, objeto deste Edital, conforme 

itens constantes da Planilha de Quantidades e Preços (Anexo I-B). 
 
15.7. PARA FINS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SERÁ OBSERVADO O DISPOSTO 
NO ART. 44 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESAS 
(ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), DESDE QUE A MESMA TENHA CUMPRIDO 
A EXIGÊNCIA DO SUBITEM “9.1.3”, “b” DESTE EDITAL. 

 
15.8. Procedido o julgamento e classificação das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação, após lavrar ata, afixará por meio de aviso o resultado da presente Licitação, 
no quadro próprio localizado na sede da Prefeitura Municipal de Breu Branco, no 
endereço informado no preâmbulo deste Edital. 
 

16 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
16.1. Em qualquer das fases desta licitação, cabem recursos administrativos, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 
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16.2. Os recursos serão apresentados em papel impresso ou datilografados e assinados 
pelo representante da licitante, legalmente habilitado. 
16.3. O recurso protocolizado, será endereçado ao Presidente da Câmara Municipal de 
Breu Branco, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão será deferida dentro do 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade. 
16.4. Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 

16.5. Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, durante o prazo do recurso.  
 
16.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados. 
 
16.7. O resultado do recurso será publicado mediante afixação no quadro de avisos da 

Câmara Municipal de Breu Branco e no portal de transparência, no site 
www.câmaramunicipalbreubranco.pa.gov.br. 
 

16.7.1. OS LICITANTES INTERESSADOS DEVERÃO CONSULTAR O PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA (www.câmaramunicipalbreubranco.pa.gov.br), PARA 

ACOMPANHAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE RECURSO;  
 

16.7.2. NÃO CABERÁ À CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO,  QUALQUER 
SANÇÃO PELO DESCONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUANTO AOS 
RESULTADOS PUBLICADOS NA FORMA DO ITEM (16.7). 

 

17– DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
17.1. O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado com a empresa vencedora será 
de 90 (noventa) dias, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado, em 
conformidade com o disposto no art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, mediante celebração de 
aditamento. 

 

17.2. O prazo de execução dos serviços objeto deste certame, será de 90 (noventa) 

dias, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços. 

 

18 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
18.1. No interesse da Câmara Municipal de Breu Branco, o contrato a ser firmado, 
poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo 
Aditivo. 
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19 – DA RESCICÃO CONTRATUAL 
 
19.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas no Contrato ou 
ainda, a inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, 
conferirá às partes o direito  de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, na 

ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, da Lei nº 8.666/93, bem 
como nos casos previstos no art. 78 desta mesma Lei, que será procedida na forma dos 
artigos 79 e 80 da citada Lei. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

20.1. Durante a vigência contratual a CONTRATANTE deverá: 
 

20.1.1. Emitir Ordem de Serviço; 
20.1.2. Fornecer à CONTRATADA junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os 
elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto do Contrato; 
20.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos estabelecidos no 

instrumento contratual; 
20.1.4. Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para esse 
fim. 

 
21 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. Durante a vigência contratual a CONTRATADA deverá: 
 

21.1.1. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar em local do canteiro de obras, 
placas indicativas de fácil visualização, conforme modelos que serão fornecidos pelo 
CONTRATANTE, com as referências necessárias à divulgação do empreendimento e 
cumprimento da legislação; 
21.1.2. Realizar os serviços descritos na cláusula primeira do instrumento 
contratual, conforme especificados na Planilha e nos Projetos Básicos que integram o 

Contrato; 
21.1.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que 
se fizerem necessários nos serviços a serem prestados, até o limite estabelecido na 
Lei 8.666/93; 
21.1.4. Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços objeto deste 
Contrato, inclusive no que se referir a observância da legislação em vigor; 

21.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e demais ônus necessários à execução do Contrato; 
21.1.6. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização; 
21.1.7. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
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21.1.8. Permitir e facilitar à fiscalização do Contrato, em qualquer dia e hora, 
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 
21.1.9. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente 
do recebimento da fatura; 
21.1.10. Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da 

legislação trabalhista, inclusive em relação a higiene, segurança e medicina do 
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção 
individual, no que couber, a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou 
aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com a prestação dos serviços; 
21.1.11. A eventual aceitação da obra por parte da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que 

eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as 
despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA; 
 
21.1.12. A CONTRATADA será responsável pela vigilância do local da execução das 
obras; 
21.1.13. Fornecer à CONTRATANTE, caso solicitada pela mesma, a relação nominal 

de empregados encarregados a executar o serviço contratado, indicando o nº. da 
CTPS, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as 
informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de 
qualquer empregado; 
21.1.14. A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a 

execução do presente Contrato, de tudo dando ciência ao CONTRATANTE, 
respondendo integralmente por sua omissão; 
21.1.15. Submeter ao exame da Fiscalização todo o material a ser empregado nos 
serviços; 
21.1.16. A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e 
irrestritos, compatíveis com o objeto deste Contrato, que ficará responsável para 

responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas 
durante a vigência do Contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá 
reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e 
fiscalização. 

 
22- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 
22.1. O acompanhamento e fiscalização dos serviços será feita por Engenheiro Civil 
designado pela Câmara Municipal de Breu Branco para esse fim, o qual atuará como 
responsável técnico pela a execução dos serviços. 
22.2. A fiscalização da execução do Contrato será exercida por meio de representante 
(denominado fiscal), designado pela Câmara Municipal de Breu Branco, ao qual 

compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e 
desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os 
quais de tudo darão ciência à empresa, conforme determina o art. 67, da Lei nº 
8.666/1993, e suas alterações. 
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22.3. A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, 
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de 
imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Breu Branco e Secretaria Municipal de Saúde.  

22.4. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 
membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom 
andamento dos serviços. 
22.5. A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 
responsabilidade da empresa em razão dos serviços executados para outras entidades. 
 

22.6. À Câmara, será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificações do fabricante, devendo 
a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus 
adicionais a esta Administração. 
 
22.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização 

serão encaminhadas à autoridade competente da Câmara, para adoção das medidas 
convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
 

23- DA CONTRATAÇÃO  
 
23.1. Após a homologação do procedimento licitatório, a proponente vencedora será 
convocada, por escrito, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar e 
devolver o instrumento contratual (Minuta Anexo XI) deste Edital.  
 

23.2. É facultado à Câmara Municipal de Breu Branco, quando o convocado não assinar 
o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
cumpridas as exigências habilitatórias, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 

de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente das 
cominações previstas na legislação de regência. 
 
24- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 
 
24.1. Constituem inadimplementos da licitante, se esta praticar um dos casos a seguir 

relacionados, sujeitando-se às sanções referidas no item 24.2, deste Capítulo.  
 

24.1.1. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 
24.1.2. Recusa injustificada em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do 
prazo estabelecido, caracterizando o descumprimento total das obrigações 

assumidas;  
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24.1.3. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Câmara Municipal 
de Breu Branco, em virtude de atos ilícitos anteriormente praticados;  
 
24.1.4. O atraso injustificado na execução da obra;  
 

24.1.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a Câmara 
Municipal de Breu Branco;  
24.1.6. Praticar, por meios dolosos e/ou culposos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos. 

 

24.2. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, dentre outras:  
 

24.2.1. pela recusa injustificada de assinatura do contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Câmara Municipal de 
Breu Branco, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
o às seguintes penalidades: 

 
I- Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do Contrato; ou  
II- Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação 

para o mesmo fim. 
 

24.2.2. pelo atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto 
no § 1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará o Contratado à multa de 
mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte 
conformidade:  

 
I- Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (três centésimos por cento) 

ao dia; e  
II- II-Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por 

cento) ao dia.  
 

24.2.3. pela inexecução total ou parcial dos serviços, poderão ser aplicadas ao 
Contratado as seguintes penalidades:  
 

I- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida; ou  

II- II-Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação 
par ao mesmo fim. 

 

24.2.4. A Contratada, se responsabilizará civilmente e responderá inclusive por 

perdas e danos, que possam causar à Câmara Municipal de Breu Branco, ou a 

terceiros assim como pelas multas previstas no contrato, caso não haja a conclusão 

da obra na forma e tempo contratados; 
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24.2.5. A Contratada será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação 

terá o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente, em nome 

da CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, assegurado o direito de defesa de que 

trata o parágrafo segundo, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93;  

 

24.2.6. A Câmara Municipal de Breu Branco reserva-se o direito de descontar em 

dobro do(s) pagamentos(s) de fatura(s), o valor das multas aplicadas, caso a 

contratada deixe de recolhê-las, no prazo estabelecido no subitem anterior;  
 

24.3. A aplicação das sanções descritas nos sub-itens 24.2.1, 24.2.2 e 24.2.3, não 

exime à Contratada da aplicação das sanções previstas nos artigos 87 (incisos I, III e 

IV) e 88 (incisos I, II e III) da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

25 – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
   
25.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com as condições previstas na Minuta 
de Contrato, Anexo XII deste edital.  

 
26 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
26.1. As condições de recebimento dos serviços estão previstas na Minuta de Contrato, 
Anexo XI deste edital.  
 

27 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

27.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  
 

27.2. De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas 

porventura apresentadas pelos representantes legais presentes. 

 

27.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 

as propostas, serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes 

presentes que desejarem.  

 

27.4. Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão 

Permanente de Licitação.  
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27.6. São partes integrantes do presente Edital, os anexos constantes do 

quadro abaixo: 
 

Anexo I Projeto Básico  

Anexo I-A Memorial Descritivo e Especificações Técnias  

Anexo I-B Planilha Orçamentária de Especificações, Quantidades e Preços  

Anexo I-C Cronograma Físico Financeiro 

Anexo II Modelo de Carta Proposta 

Anexo III Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo IV 
Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa (ME) e 
Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

Anexo V Modelo de Carta de Credenciamento. 

Anexo VI 
Modelo de Declaração de Cumprimento Inciso XXXIII do Art. 7º da CF 
(Emprego de Menor). 

Anexo VII Declaração de Recebimento do Edital e seus anexos 

Anexo VIII Modelo de Atestado de Vistoria Técnica 

Anexo IX Modelo de Declaração de Desistência de Vistoria Técnica 

Anexo X 
Modelo de Declaração em Atendimento ao § 6º do artigo 30, da Lei 

8.666/93. 

Anexo XI Minuta de Contrato 

Anexo XII Minuta de Carta Convite  

 
28 – DO FORO 

 

Fica eleito o foro da cidade de Breu Branco-PA, para dirimir todas as questões relativas 

à presente licitação, depois de esgotadas todas as vias administrativas, renunciando, as 

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 

Breu Branco (PA), 26 de janeiro de 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VANUZA OLIVEIRA DA SILVA DE SOUSA  
Presidente/CMBB 
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ANEXO I  

PROJETO BÁSICO 

 (ARQUIVO DISPONÍVEL EM PDF) 
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ANEXO I-A  

MEMORIAL DESCRITIVO  

(ARQUIVO DISPONÍVEL EM PDF) 
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ANEXO I-B  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS 

(ARQUIVO DISPONÍVEL EM PDF) 
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ANEXO I-C 

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

(ARQUIVO DISPONÍVEL EM PDF) 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 
(Papel Timbrado da empresa) 

  
____________, _____ de ____________ de 2023. 

 
À 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 
Comissão Permanente de Licitação 
  
 

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 001/2023-CMBB 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2023.0124-01/CMBB 
 
OBJETO: Seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do prédio 

sede da Câmara Municipal de Breu Branco, conforme projeto básico, memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e demais documentos 
técnicos anexos ao edital. 
 

PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL:  

NOME FANTASIA:  

CNPJ Nº:  

INSC. ESTADUAL:  

END. COMPLETO:  

TELEFONES:  

E-MAIL:  

DADOS BANCÁRIOS 

CONTA CORRENTE Nº:  AGÊNCIA Nº:  

BANCO Nº:  NOME/BANCO:  

 

Prezados Senhores, 

 

Após examinarmos o Edital e seus anexos do CONVITE em referência, 

apresentamos nossa Proposta de Preços, no valor global de R$ ___________ 

(______________________________), para execução dos serviços objeto do 

mesmo, de conformidade com a planilha orçamentária, (Anexo I-B) e cronograma 

físico financeiro (Anexo I-C), todos anexos à presente Carta Proposta.  
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DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: 
 
a) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida 

licitação, expressas no edital e seus anexos, os quais recebemos da Comissão 
Permanente de Licitação; 

b) Temos pleno conhecimento dos locais onde serão executados os serviços, bem como 
as influências salariais reinantes na região e que assumimos total e absoluta 
responsabilidade no atendimento da solução de qualquer que seja o valor da mão-
de-obra local, e ainda, conhecemos os aspectos e regimes físicos e climáticos onde 
serão executadas as obras; 

c) Executaremos a obra de acordo com o Projeto e as Especificações fornecidas com 

projeto, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou 
não e materiais necessários, e que tomaremos todas as medidas para assegurar um 
controle de qualidade adequado; 

 
d) A qualquer momento e por necessidade das obras, faremos a alocação de qualquer 

tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados 

por solicitação da Câmara Municipal de Breu Brsnco, sem ônus de mobilização para 
esta ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a 
solicitação; 

 
e) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto 

desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal 
designado para os serviços; 

 
f) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo 

mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura; 
 

g) Nesta proposta estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis 
sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e 
demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra; 

 
h) Não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 
 
i) Conhecemos a legislação de regência desta licitação e que o objeto será executado 

de acordo com as condições estabelecidas no edital, as quais, conhecemos e 
aceitamos em todos os seus termos; 

 

j) Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para tanto, 
descrevemos no quadro abaixo os dados do Representante Legal desta 
empresa, para fins de assinar o referido contrato: 
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DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: 

 
Cargo: 

 
RG: 

 
CPF: 

 
Nacionalidade: 

 
Estado Civil: 

 
Profissão: 

 

RESIDÊNCIA (DOMICÍLIO) 
Rua/Av.: 

 
Nº: 

 
Complemento: 

 
Bairro: 

 
Município: 

 
Estado: 

 
CEP: 

 
Fone e Celular: 

 
E-mail: 

 

 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente Proposta, está autorizado e 
habilitado a prestar a essa Comissão de Licitação os esclarecimentos e informações 
adicionais que forem consideradas necessárias. 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
__________________________________________ 

Nome da Razão Social 

CNPJ nº.................. 

Nome completo de quem assinou 
Cargo ou Função 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
(Utilizar papel timbrado da licitante) 

 
À 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 001/2023-CMBB 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2023.0124-01/CMBB 
 
OBJETO: Seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do prédio 

sede da Câmara Municipal de Breu Branco, conforme projeto básico, memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e demais documentos 
técnicos anexos ao edital. 
 

 
 

Prezados Senhores,  
 

_____(nome e qualificação do representante)_____, como representante 
devidamente constituído da empresa ____(nome da empresa/CNPJ)________, sito a 
_______(endereço completo da empresa)______, doravante denominado Licitante, 

para os fins disposto no item “9.1.3”, letra “a” do Edital CONVITE Nº 001/2023-CMBB, 
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;  
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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 Comissão 
Permanente de Licitação, com o Presidente ou representante ou funcionário da Câmara 
Municipal, 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.  

 
 
 

__________________, ___ de __________ de 2023.  
 
 

 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 

__________________________________________ 
Nome da Razão Social 

CNPJ nº.................. 
Nome completo de quem assinou 

Cargo ou Função 
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ANEXO IV  
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP OU MEI 

(Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte) 
 
 

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 001/2023-CMBB 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2023.0124-01/CMBB 
 
OBJETO: Seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do prédio 
sede da Câmara Municipal de Breu Branco, conforme projeto básico, memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e demais documentos 

técnicos anexos ao edital. 
 
 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

__________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) 

___________________________, portador da Carteira de Identidade RG nº 

____________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA que se 

ENQUADRA, conforme abaixo assinalado (com X), não havendo nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007: 
 

 Microempresa – ME; 

 

 Empresa de Pequeno Porte - EPP; 

 

 Microempreendedor Individual – MEI. 

 

DECLARA, ainda, está ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme 

disposto no respectivo edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da 

presente declaração. 
 
Observações:  
 

 Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME,  

EPP ou MEI, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;  
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 A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da 

licitante como ME, EPP ou MEI, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não 

utilização do direito de tratamento diferenciado.  

 

________________, ____ de ______________ de 2023.  

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura do Representante Legal 

__________________________________________ 

Nome da Razão Social 
CNPJ nº.................. 

Nome completo de quem assinou 
Cargo ou Função 
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ANEXO V 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Papel Timbrado da empresa) 
 
 

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 001/2023-CMBB 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2023.0124-01/CMBB 
 
OBJETO: Seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do prédio 
sede da Câmara Municipal de Breu Branco, conforme projeto básico, memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e demais documentos 

técnicos anexos ao edital. 
 

 

Através do presente, CREDENCIAMOS o(a) 
Sr.(a)...................................................................., portador(a) da cédula de 
Identidade nº....................................... e do CPF nº 

................................................., a participar da licitação instaurada pela Câmara 
Municipal de Branco-PA, na modalidade CONVITE, acima referida. 

 
Na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgo-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa ................................................................., 
CNPJ nº ............................................., bem como formular propostas e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame.  
 

________________, ____ de ______________ de 2023.  

 
 
 
 

_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
(firma reconhecida) 

 
 
 
 

OBSERVAÇÕES:  
1- Este documento somente terá validade com firma reconhecida; 

2- Deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento.  
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ANEXO VI  

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
(Papel Timbrado da empresa) 

 
 

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 001/2023-CMBB 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2023.0124-01/CMBB 
 

OBJETO: Seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do prédio 
sede da Câmara Municipal de Breu Branco, conforme projeto básico, memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e demais documentos 
técnicos anexos ao edital. 
 

 
 

___________________________, inscrita no CNPJ nº 

______________________________________, por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) __________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade RG nº ____________________ e do CPF nº 

________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  Ressalva: emprega menor, a partir 

de quatorze anos, na condição de aprendiz.   
 

________________, ____ de ______________ de 2023.  

 

 

 

 

 

 
Assinatura do Representante Legal 

__________________________________________ 

Nome da Razão Social 

CNPJ nº.................. 

Nome completo de quem assinou 
Cargo ou Função 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS  

RELATIVOS À LICITAÇÃO (EDITAL E ANEXOS) 

(MODELO – Preencher em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

Para fins de comprovação, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei 

8.666/93, declaramos ter recebido da Câmara Municipal de Breu Branco, os 

documentos referentes ao CONVITE Nº 001/2023-CMBB, que tem por objeto a 

seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando a contratação 

de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do prédio sede da 

Câmara Municipal de Breu Branco, conforme projeto básico, memorial descritivo, 

planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e demais documentos técnicos 

anexos ao edital. 
 

 

________________, ____ de ______________ de 2023.  

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura do Representante Legal 

__________________________________________ 
Nome da Razão Social 

CNPJ nº.................. 
Nome completo de quem assinou 

Cargo ou Função 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:camarabbranco2017@gmail.com


 
 

 

 
Estado do Pará 

Câmara Municipal de Breu Branco 

PODER LEGISLATIVO 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 001/2023-CMBB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Nº 2023.0124-01/CMBB 

 

 

Av. 1º de Maio, s/nº, Bairro Bela Vista, CEP: 68488-000, Breu Branco, Pará 
CNPJ 34.626.432/0001-24 - E-mail: camarabbranco2017@gmail.com, contato (94) 3786-0119 

40 

ANEXO VIII 
 ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
 

DECLARO para fins de atendimento das exigências do edital de Licitação 

CONVITE Nº 001/2023-CMBB, objetivando a seleção, julgamento e classificação de 
propostas apresentadas, visando a contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Breu Branco, 
que o profissional abaixo identificado, compareceu nesta data ao local de execução dos 
serviços, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações da licitação, de acordo com o artigo 30, inciso III, 

da Lei Federal 8.666/93.  
 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: 

 
INSCRIÇÃO NO CREA Nº: 

 
VINCULO COM A EMPRESA: 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do visitante 

 

 

SERVIDOR DA CÂMARA: 
 

Breu Branco-PA,          de  janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Carimbo e Assinatura 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA 
(PREENCHER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 001/2023-CMBB 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2023.0124-01/CMBB 
 
OBJETO: Seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do prédio 
sede da Câmara Municipal de Breu Branco, conforme projeto básico, memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e demais documentos 

técnicos anexos ao edital. 
 

 

_________(nome da empresa)__________, inscrita no CNPJ nº 

______________________________________, por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) __________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade RG nº ____________________ e do CPF nº 

________________________, da Câmara Municipal de Breu Branco-PA, DECLARA que 

conhece o local dos serviços objeto da lcitação supramencionada, bem como as 

particularidades dos serviços a serem executados, responsabilizando-se pelo 

levantamento dos dados qualitativos e quantitativos necessários para o total 

cumprimento do objeto deste processo licitatório, declarando ainda que as 

especificações e condições do edital foram suficientes para o total entendimento, e nos 

responsabilizamos pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de omissão na 

verificação dos locais dos serviços e informamos que não o utilizaremos tais fatos para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras contra 

a Câmara Municipal de Breu Branco. 
 

________________, ____ de ______________ de 2023.  

 

 

 

 
Assinatura do Representante Legal 

__________________________________________ 

Nome da Razão Social 
CNPJ nº.................. 

Nome completo de quem assinou 
Cargo ou Função 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO  

AO § 6º DO ARTIGO 30, DA LEI 8.666/93. 
(PREENCHER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  
TELEFONES:  

E-MAIL:  

 
Para fins de participação no processo licitatório CONVITE Nº 001/2023-

CMBB, que tem como objeto a Seleção, julgamento e classificação de propostas 

apresentadas, visando a contratação de empresa especializada para execução dos serviços 
de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Breu Branco, DECLARAMOS nos 

termos do § 6º, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
disponibilizaremos para a execução completa e eficiente do futuro contrato objeto deste 
processo licitatório, dos equipamentos/materiais e profissionais a seguir relacionados: 
 

I - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS / MATERIAIS 

Quantidade Descrição 

  

  

  
 

II - RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Quantidade Cargo / Especialidade 

  

  

  
OBSERVAÇÃO: Relacionar os profissionais técnicos necessários para a execução do objeto da 
licitação. Ex.: Engenheiro Civil, Encarregado, Administrador, etc... 

 

________________, ____ de ______________ de 2023.  

 

 

 

 
Assinatura do Representante Legal 

__________________________________________ 

Nome da Razão Social 

CNPJ nº.................. 

Nome completo de quem assinou 
Cargo ou Função 
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ANEXO XI - MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
________-CMBB, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
BREU BRANCO, E A EMPRESA  
____________________________,  
PARA O FIM QUE NELE DECLARA. 

 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Av. 1º de maio, s/nº, Bairro Bela Vista, Breu Branco-PA, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por sua 
Presidente, infra-assinada, e de outro lado a empresa _____________________inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº ______________________, com sede na Rua 

______________________, nº ___, Bairro __________, cidade _______, Estado 
_____, neste ato representada por _______(representante legal)_____ Sr. 
__________________brasileiro, _________, inscrito no CPF/MF sob o nº 
______________ e Carteira de Identidade RG nº ___________, residente e domiciliado 
à Rua ______________, nº_____, Bairro _________, cidade _________, Edtado 

______, doravante designada simplesmente CONTRATADA, com fulcro na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Constitui objeto do presente contrato, a contratação da empresa acima qualificada de 
empresa para execução dos serviços de reforma do prédio sede da Câmara Municipal 
de Breu Branco, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro, e demais documentos técnicos anexos ao edital, E AINDA, 
PROPOSTA vencedora na licitação. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
 
O processo licitatório foi realizado na modalidade CONVITE, sob o nº 001/2023-
CMBB, Processo Administrativo nº 2023.0124-01/CMBB, de acordo com a Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
Execução indireta, com fulcro nos artigos 6º (inciso VIII, alínea “a”) e  10, (inciso I, 
alínea “a”), da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993.   
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo para execução e entrega dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, 
contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

O prezente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no art. 57, §1º, da Lei 

8.666/93, mediante celebração de aditamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
6.1. Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas e 
códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT serão 
consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimentos de 
materiais e equipamentos. 

 
6.2. O acompanhamento e/ou a execução dos serviços deverão ser realizados pelo(s) 
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificação técnica da CONTRATADA 
ou outro de igual ou superior qualificação. 
 
6.3. A CONTRATADA deverá indicar profissional para representá-la como preposto nas 

atividades relacionadas à execução do contrato. O representante será responsável por 
decidir em nome da empresa e participará de reuniões e outras atividades de 
coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliações que venham a ser 
convocada pela CONTRATANTE. 
6.4. Os serviços serão executados, preferencialmente, durante o horário de expediente, 

das 08h00 às 18h00. A programação e data para execução dos serviços serão 
aprovadas pela fiscalização, devendo-se considerar que muitos serviços serão 
realizados em horários extraordinários, inclusive à noite, sábados, domingos e feriados, 
sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE, os quais já deverão estar previstos nos 
preços apresentados pela empresa, quando da licitação. 
6.5. Não será admitida a subcontratação dos serviços, sem prévia autorização da 

CONTRATANTE. 
6.6. Quando admitida, a subcontratação não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA perante o CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do 
serviço prestado. 
6.7. Quando da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá cumprir a legislação e 
as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus 

empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e executem os 
testes necessários e definidos na legislação pertinente. A fiscalização da CONTRATANTE 
poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, 
ficando o ônus da paralisação por conta da empresa. 
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6.8. Os vícios de adequação, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais 
defeitos de fabricação ou impropriedades, verificados nos serviços executados deverão 
ser corrigidos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
6.9. Quando da execução dos serviços a CONTRATADA deverá disponibilizar recursos 

humanos de seu quadro, nas quantidades mínimas suficientes para a eficiência dos 
serviços, utilizando sempre mão-de-obra qualificada e especializada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 
A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os 

materiais de construção, equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução 
dos serviços, de acordo com a planilha orçamentária, anexo I-B do edital e do Projeto 
Básico. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

8.1. O recebimento e a aceitação dos serviços dar-se-ão da seguinte forma: 
 

a) “Provisório”: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da 
comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a 
realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas do 

Projeto Básico, que será efetivado pelo responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização dos serviços, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes; 
b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou serviços executados pela 
CONTRATADA, que não satisfizerem as condições de recebimento, serão recusados 
pela fiscalização e deverão ser substituídos e/ou refeitos. 
c) “Definitivo”: decorridos no máximo 30 (trinta) dias, da data de expedição do 

Termo de Recebimento Provisório. Ocasião em que os serviços serão novamente 
inspecionados para fins de aceitação definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de 
Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações das 
falhas de execução e exigências contratuais. 
d) se após o Recebimento Provisório for identificada qualquer falha na execução, 
cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA o prazo para a efetivação do 

Recebimento Definitivo ficará suspenso até o saneamento das impropriedades 
detectadas. 
e) O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 
CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, 
durante o período de garantia previsto na cláusula nona deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS OU MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 
Entende-se como manutenção corretiva ou garantia, àquela destinada a remover os 
eventuais defeitos apresentados nos serviços e seus materiais, colocando-os em 
perfeitas condições de uso, incluindo o fornecimento de materiais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1. Durante a vigência contratual a CONTRATANTE deverá: 
 

10.1.1. Emitir Ordem de Serviço; 

10.1.2. Fornecer à CONTRATADA junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os 
elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto do Contrato; 
10.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos estabelecidos no 
instrumento contratual; 
10.1.4. Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para esse 
fim. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1. Durante a vigência contratual a CONTRATADA deverá: 
 

11.1.1. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar em local do canteiro de obras, 

placas indicativas de fácil visualização, conforme modelos que serão fornecidos pelo 
CONTRATANTE, com as referências necessárias à divulgação do empreendimento e 
cumprimento da legislação; 
11.1.2. Realizar os serviços descritos na cláusula primeira do instrumento 
contratual, conforme especificados na Planilha e nos Projetos Básicos que integram o 

Contrato; 
11.1.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que 
se fizerem necessários nos serviços a serem prestados, até o limite estabelecido na 
Lei 8.666/93; 
11.1.4. Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços objeto deste 
Contrato, inclusive no que se referir a observância da legislação em vigor; 

11.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e demais ônus necessários à execução do Contrato; 
11.1.6. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização; 
11.1.7. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
11.1.8. Permitir e facilitar à fiscalização do Contrato, em qualquer dia e hora, 
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 
11.1.9. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente 
do recebimento da fatura; 

11.1.10. Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da 
legislação trabalhista, inclusive em relação a higiene, segurança e medicina do 
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção 
individual, no que couber, a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou 
aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com a prestação dos serviços; 
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11.1.11. A eventual aceitação da obra por parte da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que 
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as 
despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA; 
11.1.12. A CONTRATADA será responsável pela vigilância do local da execução das 

obras; 
11.1.13. Fornecer à CONTRATANTE, caso solicitada pela mesma, a relação nominal 
de empregados encarregados a executar o serviço contratado, indicando o nº. da 
CTPS, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as 
informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de 
qualquer empregado; 

11.1.14. A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a 
execução do presente Contrato, de tudo dando ciência ao CONTRATANTE, 
respondendo integralmente por sua omissão; 
11.1.15. Submeter ao exame da Fiscalização todo o material a ser empregado nos 
serviços; 
11.1.16. A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e 

irrestritos, compatíveis com o objeto deste Contrato, que ficará responsável para 
responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas 
durante a vigência do Contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá 
reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e 
fiscalização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
12.1. O acompanhamento e fiscalização dos serviços será feita pelo Engenheiro Civil 
RONI SILVA COSTA, inscrito no CREA/PA sob o nº 152023875-4, designado pela 
Câmara Municipal de Breu Branco para esse fim, o qual atuará como responsável 

técnico pela a execução dos serviços. 
 
12.2. A fiscalização da execução do Contrato será exercida por meio da servidora 
MARIA MADALENA GOMES DO REAL, denominada fiscal, designada através da Portaria 
nº 281/2021-GP, de 03 de novembro de 2021, à qual compete acompanhar, fiscalizar, 
conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e 

pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, 
falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à empresa, 
conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações. 
 
12.3. A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, 
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de 

imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Câmara Municipal de Breu 
Branco.  
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12.4. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 
membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom 
andamento dos serviços. 
 
12.5. A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da empresa em razão dos serviços executados para outras entidades. 
 
12.6. À Câmara, será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificações do fabricante, devendo 
a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus 
adicionais a esta Administração. 

 
12.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização 
serão encaminhadas à autoridade competente da Câmara, para adoção das medidas 
convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 

 
13.1. O valor global deste Contrato é de R$ ______ 
(___________________________);  
 
13.2. O preço do objeto do presente contrato será fixo e irreajustável, porém poderá 

ser corrigido anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, após o interregno 
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, 
pela variação do índice INCC/FGV (Índice Nacional de Custos da Construção Civil) ou 
outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do 
empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da CONTRATADA. 
 

13.3. Os preços ajustados devem levar em conta todas e quaisquer despesas 
incidentes na prestação dos serviços contratados, tais como tributos, transporte, bem 
como fornecimento de todos os materiais necessários e mão-de-obra, assim como 
serem considerados os trabalhos em finais de semana, feriados e noturno. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRUIOS  

 
14.1. Os recursos financeiros para atendimento dos encargos previstos neste contrato 
serão de fontes próprias da Câmara Municipal de Breu Branco-PA. 
 
14.2. As dotações orçamentárias para atendimento do objeto deste contrato, de acordo 
com o Cronograma Financeiro do projeto integrante deste processo (Art. 57, I, da Lei 

8.666/93), serão os seguintes: 
 
01.10.01.01.031.0001.2002.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA 
CÂMARA / 44.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
15.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela CONTRATANTE, até o 5º 
(quinto) dia útil a contar da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da 
comprovação de recolhimento dos encargos sociais, devidamente atestada pelo setor 

competente, após entrega e recebimento dos serviços realizados, conforme 
estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

 
15.1.1. Os pagamentos oriundos deste Contrato serão efetuados, mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Medição devidamente atestada pelo Fiscal de Contrato; 
 

b) Notas Fiscais emitidas em nome de: CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO - 
Av. 1º de maio, s/nº, Bairro Bela Vista, Breu Branco-PA - CNPJ: 
34.626.432/0001-24; 

 

c) Certidões Negativas de Débitos: Receita Federal (Divida Ativa da União e 
INSS), Estadual, Municipal, FGTS, e Trabalhista, todos em validade. 

 

15.2. Para efeito de pagamento das parcelas será efetuada a medição dos serviços pela 

Fiscalização da CONTRATANTE, previamente à emissão da fatura correspondente, 

condicionando o pagamento ao valor dos serviços efetivamente realizados. 

 

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço 

estiver em desacordo com as especificações constantes deste contrato. 

 

15.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficará pendente, até 

que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES 

 
16.1. Constituem inadimplementos da contratada, se esta praticar um dos casos a 
seguir relacionados, sujeitando-se às sanções referidas no item 16.2 desta cláusula.  
 

16.1.1. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 

16.1.2. Recusa injustificada em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do 
prazo estabelecido, caracterizando o descumprimento total das obrigações 
assumidas;  
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16.1.3. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Câmara Municipal 
de Breu Branco, em virtude de atos ilícitos anteriormente praticados;  
 
16.1.4. O atraso injustificado na execução da obra;  
 

16.1.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a Câmara 
Municipal de Breu Branco;  
 
16.1.6. Praticar, por meios dolosos e/ou culposos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos. 

 

16.2. À CONTRATADA serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 

e suas alterações, dentre outras:  
 

16.2.1. pela recusa injustificada de assinatura do contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Câmara Municipal de 

Breu Branco, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-

o às seguintes penalidades: 
 

III- Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do Contrato; ou  
IV- Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação 

para o mesmo fim. 
 

16.2.2. pelo atraso injustificado na execução deste contrato, sem prejuízo do 

disposto no § 1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará o Contratado à 

multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte 

conformidade:  
 

III- Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (três centésimos por 
cento) ao dia; e  

 
IV- II-Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por 

cento) ao dia.  
 

16.2.3. pela inexecução total ou parcial dos serviços, poderão ser aplicadas ao 
Contratado as seguintes penalidades:  
 

III- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação 
não cumprida; ou  

 

IV- II-Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação 
par ao mesmo fim. 
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16.2.4. A Contratada, se responsabilizará civilmente e responderá inclusive por 

perdas e danos, que possam causar à CONTRATANTE, ou a terceiros assim como 

pelas multas previstas no contrato, caso não haja a conclusão da obra na forma e 

tempo contratados; 

 

16.2.5. A Contratada será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação 

terá o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente, em nome 

da CONTRATANTE, assegurado o direito de defesa de que trata o parágrafo segundo, 

do artigo 87, da Lei nº 8.666/93;  
 

16.2.6. A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar em dobro do(s) 

pagamentos(s) de fatura(s), o valor das multas aplicadas, caso a contratada deixe 

de recolhê-las, no prazo estabelecido no subitem anterior;  
 

16.3. A aplicação das sanções descritas nos sub-itens 16.2.1, 16.2.2 e 16.2.3, não 

exime à Contratada da aplicação das sanções previstas nos artigos 87 (incisos I, III e 

IV) e 88 (incisos I,II e III) da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

No interesse da CONTRATANTE, este Contrato, poderá ser alterado nos casos previstos 

no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

18.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas neste Contrato 

ou ainda, a inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos 

administrativos, conferirá às partes o direito  de rescindi-lo, respeitado o direito de 

ampla defesa, na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, da Lei nº 

8.666/93, bem como nos casos previstos no art. 78 desta mesma Lei, que será 

procedida na forma dos artigos 79 e 80 da citada Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO AUMENO OU SUPRESSÃO 

 

19.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 

mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de quantitativos, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da cidade de Breu Branco (PA), como instância judicial competente 
para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo efeito, na presença 
das testemunhas abaixo, para que produzam os necessários efeitos legais. 
 
 

________________, ____ de _____________ de  2023. 
 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 

 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Presidente/CMBB 

 

 
 

 
Pela CONTRATADA: 
 
 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
___________________________ 
NOME: 
CPF: 

 
 
____________________________ 
NOME: 
CPF: 
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ANEXO XII  

MINUTA DE CARTA-CONVITE 
 

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 001/2023-CMBB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2023.0124-01/CMBB 
 
 

EMPRESA CONVIDADA 

Razão Social:  

Nome de Fantasia:  

CNPJ nº:  

Endereço:  

Cidade/Estado:  

E-mail:  

Telefone:  

Pessoa p/contato:  

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, através da Comissão Permanente 

de Licitação-CPL, CONVIDA vossa empresa, acima qualificada, para participar da 

Licitação supramencionada, que tem como objeto a seleção, julgamento e classificação 

de propostas apresentadas, visando a contratação de empresa especializada para 

execução dos serviços de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Breu Branco, 

conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro, e demais documentos técnicos anexos ao edital. 

 

A sessão de recebimento e abertura de documentos e propostas de preços 

realizar-se-á às 09:00h DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, na sala da CPL, 

localizada no prédio sede da Câmara Municipal de Breu Branco, sito à Av. 1º de maio, 

s/nº, Bairro Bela Vista, na cidade de Breu Branco-PA. 
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O Edital completo poderá ser baixado por “DOWLOAD”, diretamente no portal 

de transparência da Câmara Municipal de Breu Branco 

(www.camaramunicipalbreubranco.pa.gov.br).  
 
 
 

Breu Branco-PA, __ de janeiro de 2023 
 

 
 
 
 
 
 

ESTEVAM CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS  
Presidente/CPL 

Portaria nº 009/2023-GP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEBIDO EM:         /         /2023. 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante da Licitante 
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