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EDITAL 
 
 
 

 

LICITAÇÃO Nº 03/2017 

MODALIDADE: CONVITE 

TIPO: Menor preço 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 

LICITAÇÃO REGIDA PELA  LEI  Nº  8.666/93  e  alterações  posteriores e demais legislações 

aplicáveis. 

LOCAL DA REUNIÃO: TRAV. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA S/Nº, VILA NOVA. 

 
 
 
O Município de IPIXUNA DO PARÁ, através da(o) CÂMARA MUNICIPAL torna público que 

fará realizar licitação sob a modalidade de  CONVITE, a ser processada e julgada em conformidade 

com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e das demais normas 

complementares, para a contratação do objeto indicado na Cláusula I. 
 
A entrega das propostas se dará até às  08:00 horas do dia 24 de Novembro de 2017, no endereço 

acima citado. 
 
 
I.    DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 

ÁUDIO E VÍDEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE IPIXUNA DO PARÁ. 
 
 
II.    DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO 

 

2.1.    As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Comissão 

de Licitações pelo email: camaradeipixuna@bol.com.br 
 
 
 
III.    CONDIÇÕES  DE PARTICIPAÇÃO 

 
 
 

3.1 – Poderão participar exclusivamente deste processo licitatório microempresas e 

empresas de pequeno porte, tendo em vista que o valor dos itens não ultrapassa R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), conforme art. 6° do Decreto 8.538/2015. 

 

3.2 - Poderão participar da licitação as licitantes convidadas, devidamente cadastradas na 

correspondente especialidade, objeto deste certame, junto à Comissão  de Licitação  da Câmara 

Municipal  de IPIXUNA DO PARÁ, e devidamente habilitada, e que satisfaça todas as 

exigências, especificações e normas deste instrumento convocatório e seu(s) anexo(s),   bem   

como estenderá aos não cadastrados, desde que se cadastrem e manifestem interesse em 



 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Travessa Padre Anchieta  S/N – Bairro Vila Nova  -   CEP 68.637-000  -  CNPJ 34845230/0001-73 

Fone: (91) 3811-2038                                                          E-mail: camaradeipixuna@bol.com.br 
 

 

 

participar do certame com antecedência de, no  mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data 

marcada para a entrega dos envelopes (Lei nº 8.666/93, art. 22, parágrafo 3º). 
 

3.3 - É vedada a participação  nesta  licitação  de  licitantes reunidas em consórcio, as 

que se encontrem em regime  de  concordata  ou  falência  requerida,  ou  ainda, que estejam 

cumprindo penalidade imposta por algum órgão da Administração Pública motivada pelas 

hipóteses previstas no  art.  88  da  Lei  8.666/93  e  suas alterações. 
 

3.4 - Não será  permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios 

ou  componentes  do seu  quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades 

paraestatais, fundações ou autarquias, ou que o tenham sido  nos últimos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores à data deste certame, ou que tenham participado como autores do Projeto Básico 

da presente Licitação. 
 

3.5 - A participação  nesta  licitação  implica  na  aceitação  plena  e integral de todos  os  

itens  e  condições previstos no presente instrumento convocatório, bem como, na Lei nº 8.666/93, 

e suas alterações posteriores. 
 

3.6. As licitantes interessadas, inclusive as convidadas, deverão ser cadastradas na Câmara 

Municipal de IPIXUNA DO PARÁ. 
 
 
 
IV.    DO PREÇO E DA DOTAÇÃO A SER ONERADA 

 
4.1.    No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos básicos diretos, todas as 

despesas indiretas e os benefícios da licitante,  todos os materiais e equipamentos necessários à 

execução, assim como os encargos sociais e trabalhistas, e constituirá, a qualquer título, a única 

e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto desta licitação, sendo a 

única e completa remuneração pelos serviços prestados. 
 

4.2.      Os recursos necessários  para fazer frente às despesas referentes ao objeto da licitação 

onerarão a seguinte dotação: Exercício 2017, 0101 Atividade 01.031.0001.2.001- Manutenção 

Administração da Câmara Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 

Material Permanente / 3.3.90.30.00 Material de Consumo, do orçamento vigente. 

 
V - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 
5.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá 

apresentar à Comissão de  Licitação, simultaneamente, sua documentação  e  proposta  de  

preços,  em envelopes  separados, fechados  e rubricados no fecho, contendo em suas partes 

externas e frontais, em caracteres destacados, além do nome comercial da licitante, os seguintes 

dizeres: 
 

CONVITE Nº 03/2017 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO - 

ENVELOPE Nº 1 

PROPONENTE:      
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CONVITE Nº 03/2017 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2 
PROPONENTE:      

 
 

VI - DA DOCUMENTAÇÃO  - ENVELOPE No   1 
 

6.1.  Todas as licitantes  deverão  apresentar,  dentro  do  Envelope  nº 1, os 

documentos  específicos  para participação  nesta CONVITE,  devendo ser entregues, de 

preferência, numerados sequencialmente  e na ordem a seguir indicada, a fim de permitir maior 

rapidez na conferência e exame correspondentes: 
 

6.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
 

a) Inscrição no  registro público de empresas mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, no caso de empresa individual; 
 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedade  empresarial ou Empresa Individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de 

documentos de eleição de seus administradores; 
 

   b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 
 

  c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; e 
 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

 

e) Cédula de Identidade do proprietário e dos respectivos sócios se houver. 
 

6.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou 

Distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado; 
 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 

c.1)  faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a 

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 
 

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as 

Certidões Negativas de débitos Tributária e Não Tributária. 
 

d)  prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS) e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
 

f) Alvará de funcionamento emitido na sede do domicilio do licitante; 

 

6.1.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data da 

abertura do certame, se outro prazo não constar no documento. 

 

6.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) Prova que a empresa possui no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

Jurídica de direito público, que comprovem que a Licitante executou o fornecimento, pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação, em papel timbrado e devidamente assinado 

pelo responsável do setor competente. 

 

6.1.5. Documentos Complementares:  

 

a) Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, c/c o art. 27, V, da Lei 8666/93, conforme 

modelo constante no ANEXO II – A, deste Edital; 
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b) Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar 

com órgãos da administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e, inexiste 

fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento do disposto no art. 30, III, da Lei 

nº 8.666/93, conforme modelo constante no ANEXO II – B, deste Edital. 
 
 

6.2. A apresentação dos documentos supracitados deverá ser por Cópia autenticada em 

cartório, pela própria Comissão de Licitação ou originais, onde os mesmos não serão devolvidos. 

 

6.3. Fora do envelope “1”, a Comissão não admitirá o recebimento de qualquer 

documento, nem mesmo os originais, e não permitirá ao licitante fazer qualquer adendo aos 

documentos entregues à Comissão. 

 

6.4. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão constar em papel timbrado 

da empresa e ser subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do 

subscritor (nome e RG). 
 
 

VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE No  2 
 

7.1. A proposta contida no Envelope nº 2 deverá ser apresentada da seguinte forma: 
 

7.1.1. Em envelope fechado e indevassável, que faça referência ao número do Convite 

ao qual se destina e com identificação  da licitante proponente,  a licitante deverá apresentar  

sua proposta de preços, que poderá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 
 

a) A apresentação   de  proposta   que  não  contenha   todos  os  dados  

indicados     ensejará  a desclassificação da licitante. 
 

7.1.2. A proposta deverá ser apresentada  no original,  em uma única via, com 

identificação da empresa licitante, datilografada, impressa ou em letra de forma legível, datada 

e assinada por seu representante  legal ou procurador da licitante, devidamente identificado com 

nome, R.G. e cargo na empresa, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, com 

todos os claros preenchidos. 
 

7.2. A proposta deverá conter, ainda: 
 

7.2.1. CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, se houver, da licitante; 
 

7.2.2. preço total, incluídos quaisquer tributos e eventuais descontos. 
 
 

a) O preço deverá ser expresso em reais, sendo que serão aceitas no 

máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
 

b) O preço ofertado deverá contemplar o valor total dos serviços, que 

corresponderá ao somatório do valor total da Planilha. 
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7.2.3.  Planilha de Orçamento, contemplado  ainda  o  valor  total  do  BDI, 

orçados pela licitante, discriminados em algarismos e por extenso, de modo que nenhuma outra 

remuneração seja devida a qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de 

toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços. 
 

7.3. Para efeito de julgamento, prevalecerá o valor por extenso, em caso de divergência 

entre este e o preço descrito em algarismos. Neste caso, caberá à Comissão de Licitações 

proceder à correção dos cálculos; 
 

7.4. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos contados da data da abertura da 

licitação; 
 

7.5. planilha de composição dos preços unitários dos serviços orçados pela licitante 

correspondentes aos itens do orçamento  do Município  de IPIXUNA  DO PARÁ, cujos preços 

forem alterados pelo licitante, bem como o respectivo valor total. 
 

7.6. Na hipótese da alínea b do subitem 7.2.2 deverão estar compreendidos todos os 

preços de materiais, mão- de-obra, encargos sociais e trabalhistas, e demais despesas diretas. 
 
 
VIII.  DO PROCESSAMENTO  DA LICITAÇÃO 

 
8.1. Na sessão de abertura, que se realizará no local, dia e hora estabelecidos no 

preâmbulo deste edital, as licitantes participantes  poderão  se  fazer  representar  diretamente,  

por  um  diretor  ou  um  de  seus  sócios,  ou indiretamente, por meio de procuração ou de 

credenciamento específico. 
 

8.2.  Durante os trabalhos  da  sessão  de  abertura,  só  será  permitida  a manifestação  

oral ou escrita  de representantes legais ou credenciados das licitantes participantes, o que 

constará de ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos, não sendo permitidas refutações orais. 
 
 

IX.     DO CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 
 

9.1. O julgamento e a classificação das propostas processar-se-á pelo critério de menor 

preço total ofertado, desde que atendidas as exigências deste instrumento convocatório e o 

interesse da Administração. 
 

9.2. Serão desclassificadas as propostas: 
 

9.2.1. que não atenderem as exigências deste instrumento convocatório, bem 

como as que estiverem incompletas ou com borrões, rasuras, entrelinhas, emendas, ressalvas ou 

omissões que, a critério da Comissão de Licitação, não permitam o seu entendimento ou 

comprometam seu conteúdo; 
 

9.2.2. que estiverem com preços inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, nos termos do que dispõem os artigos 44, § 3º e 48, § 1º, ambos da Lei federal nº 8.666/93; 
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9.3. A Comissão de Licitação poderá notificar, a seu critério ou por recomendação do 

Setor Competente, para que, no prazo de 02(dois) dias úteis, nos termos do inciso II do artigo 48 

da Lei federal nº 8.666/93 e alterações, a (s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) suscite(m) dúvida 

quanto à sua exeqüibilidade, para que comprove(m) a viabilidade de sua(s) proposta(s), a 

compatibilidade dos preços ofertados com os preços dos insumos e salários do mercado e 

respectivos  encargos.  No tocante aos materiais  e às instalações  de sua propriedade, poderá 

(ão) a(s) licitante(s) declarar (em), expressamente, que renuncia(m), parcial ou totalmente, à 

correspondente remuneração, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 44 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

9.3.1. Caso não atendida a notificação no prazo fixado, ou, atendida,  se a sua 

análise revelar a inexeqüibilidade do preço ofertado, nos termos do disposto no § 3º do artigo 44 

da Lei Federal n.º 8.666/93, a proposta ficará desclassificada. 
 

9.4. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá utilizar-se da 

previsão contida no § 3º do artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

9.5. Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão de 

Licitação procederá ao desempate por sorteio, em ato público, para fins de classificação. 
 

9.6. A Comissão de Licitação efetuará a classificação ordinal das propostas, publicando 

o resumo do ato no Quadro de avisos. 
 

9.7.  Procedida  à classificação  pela  Comissão  de Licitação,  nos  termos dos critérios 

de avaliação deste instrumento, e finda a fase recursal no termos da Cláusula VIII abaixo, o 

processo será encaminhado ao ordenador de despesas  para, a seu critério,  proceder  à 

homologação  do certame  e à adjudicação do objeto, após o que será, oportunamente, a 

licitante vencedora convocada para celebração do ajuste, conforme minuta anexa. 
 

9.8. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora, na presença dos participantes, ou relegadas para ulterior deliberação, a juízo do 

Presidente, devendo o fato constar de ata, em ambos os casos. 
 
 

X. DOS RECURSOS 
 

10.1. Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela 

Administração serão processados de acordo com o artigo 109 e parágrafos da Lei Federal nº 

8.666/93 e deverão ser protocolados no prazo legal, junto à Comissão de Licitação, no endereço 

constante da inicial deste edital, nos dias úteis. 
 

10.2. Não serão conhecidos recursos ou impugnações enviados pelo correio, fac-símile, 

correio eletrônico, ou qualquer outro meio de comunicação. 
 
 
XI.     DO AJUSTE 

 
11.1. As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão no contrato a ser 

firmado com a licitante vencedora, conforme minuta anexa. 
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11.2. O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias úteis contados a partir da 

convocação da(s) licitante(s)  vencedora(s),  sob pena de decair a adjudicatária  do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções descritas na Cláusula X deste edital. 
 

11.2.1. O prazo a que se refere o subitem 9.2 poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso, e ocorra motivo justificado e 

aceito pela Administração. 
 

11.3. O contrato deverá ser assinado pelo representante  legal: diretor, sócio, ou 

procurador da empresa, mediante apresentação, respectivamente, do contrato social ou 

procuração e cédula de identidade. 
 

11.4.  Havendo  recusa  da  adjudicatária  em  formalizar  o  ajuste  no  prazo  

estabelecido,  é facultado  à Administração, sem embargo da aplicação das penalidades 

previstas em lei, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação,  

para, querendo, fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada. 
 
 
 
XII.    DAS PENALIDADES 

 
12.1.  São  aplicáveis  as sanções  previstas  no Capítulo  IV da Lei Federal nº 

8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 

12.2. Em ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar o ajuste dentro do prazo 

estabelecido neste edital, será(ão) aplicada (s): 
 

a) multa no valor correspondente a 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor da 

proposta; 
 

b) pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo 

máximo de 02 (dois) anos com a Câmara municipal de Ipixuna do Pará, a critério da 

Administração. 
 

12.3. As sanções são independentes  e a aplicação de uma não exclui a de outras, 

podendo ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o § 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93. 
 

12.4. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da licitante apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor 

devido será descontado da importância que a licitante  tenha  a receber  da Município  da 

Câmara municipal de Ipixuna do Pará. Não ocorrendo o pagamento, o valor será inscrito como 

dívida ativa, sujeitando a devedora ao processo executivo. 
 
 
 
XIII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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13.1.  As obrigações  afetas  à  contratação  estão  previstas  na  minuta de contrato, 

parte integrante desse instrumento convocatório. 
 
 
 
XIV.    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. Aplicam-se a esta licitação, ao ajuste dela decorrente, suas alterações e rescisão 

a legislação citada neste edital, bem como suas disposições, inclusive no que se refere à execução 

ajustada e aos casos omissos. 
 

14.2. A Câmara municipal de Ipixuna do Pará, se reserva o direito de, a qualquer 

tempo e a seu exclusivo critério, motivadamente,  adiar ou revogar a presente licitação, sem 

que isso represente motivo para que as licitantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
 

14.3. Com base no § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado à 

Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 
 

14.4. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 

 

XV.  DOS ANEXOS 

15.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:  

ANEXO I - Termo de Referencia 
ANEXO II – Declaração A – Que não emprega menor, Declaração B – Idoneidade;  
ANEXO III - Minuta de contrato; 
ANEXO IV – Declaração de Enquadramento como ME ou EPP. 
 
 
 

IPIXUNA DO PARÁ - PA, 17 de novembro de 2017 

 

 

 

LEONARDO PANIAGUA SALES DA SILVA 

Comissão de Licitação 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Travessa Padre Anchieta  S/N – Bairro Vila Nova  -   CEP 68.637-000  -  CNPJ 34845230/0001-73 

Fone: (91) 3811-2038                                                          E-mail: camaradeipixuna@bol.com.br 
 

 

 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO  

 

1.1. Para atender às necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, faz-se necessário a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO, 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 

 
     VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO  QUANT. UNIDADE UNITÁRIO ESTIMADO R$ TOTAL ESTIMADO R$ 

1 NOTEBOOK  14,000 UNIDADE 2.183,333 30.566,66 

 

Especificação : Processador Intel Core I3, 4 GB de memória 
RAM, HD de 500 GB 7200 RPM, Tela led 14", 1 Porta VGA, 3 
USB, 1 Rede lan RJ-45 10/100, Wireless, Leitor de cartão de 
memória, Web cam, Placa aceleradora de vídeo de alta 
definição, Office 2010 e Sistema operacional Windows 7 x64 
Ultimate PT-br (o&m). 

2 CPU COMPLETO  2,000 UNIDADE 1.243,00 2.486,,00 

 
Especificação : Processador Intel Dual Core 4GB, HD de 500GB. 

    

3 NOBREAK 800VA  2,000 UNIDADE 533,00 1.066,00 

 Especificação : Especificações:- Tecnologia: Interativo- 
Capacidade (VA/W): 800VA/360W- Microprocessador: 
RISC/FLASH de alta velocidade - Forma de onda: Senoidal 
por aproximação (PWM)- Tomadas: 6 tomadas no padrão 
NBR 14136- Proteção: Fusível externo - DC Start: Permite ser 
ligado na ausência de rede elétrica - Auto-teste: Ao ser ligado 
realiza teste dos circuitos internos e baterias - Painel 
Sinóptico: Led's de indicação de status do No-Break Entrada: 
Tensão Nominal: 115V - Variação Admissível da Rede: 80 ~ 
150Vac - Frequência: 50/60Hz - Tolerância de Frequência: +/- 
1% - Conexão: Cabo PP com Plug NBR14136- Proteção 
contra Curto Circuito: Proteção Eletrônica, Fusível Saída: 
Tensão Nominal: 115V- Tempo de transferência: 2ms - 
Frequência: 50/60Hz - Conexão: 6 tomadas padrão ABNT 
NBR 14136. 

4 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 
MONOCROMÁTICA 

 
1,00 UNIDADE 4.096,33 4.096,33 

 Especificação : Especificações Técnicas: Tecnologia de 
Impressão: Laser Eletrofotográfico; Display Lcd 
(Tipo/Tamanho): Touchscreen Colorido De 3,7"; Tamanho Do 
Papel (Máximo): Até 21,6 X 35,6 Cm (Ofício); Velocidade De 
Impressão (Máxima): Até 42 Ppm Formato Carta Ou 40ppm 
Formato A4; Resolução De Impressão (Máxima): Até 1200 X 
1200 Dpi; Emulações: Pcl6, Br-Script3, Ibm Proprinter, Epson 
Fx, Pdf Versão 1.7, Xps Versão 1.0; Memória 
(Padrão/Máxima): 256 Mb / 256 Mb; Capacidade de 
Impressão Duplex; Capacidade De Entrada De Papel 
(Máxima): Bandeja Com Capacidade Até 250 Folhas E Uma 
Bandeja Multiuso Com Capacidade De 50 Folhas; 
Capacidade De Entrada De Papel Opcional (Máxima): Até 
1.340 Folhas Com Bandejas Opcionais; Capacidade De 
Saída (Máxima): 150 Folhas (Face Para Baixo), 1 Folha (Face 
Para Cima); Alimentador Automático De Documentos (Adf): 
Até 40 Folhas; Interfaces Padrão: Ethernet, Usb 2.0 De Alta 
Velocidade; Host Usb: Sim, Frontal; Velocidade De Cópia: 
40ppm (Formato A4) Ou 42ppm (Formato Carta); Resolução 
De Cópia (Máxima): Até 1200 X 600 Dpi; Opções De Cópia 
Ordenadas, N Em 1, Cópias Múltiplas (Até 99), Identidades 
(Rg), Redução/Ampliação 25 - 400 Em Incrementos De 1 
Velocidade De Digitalização (Máxima): Simplex (Somente 
Frente): Até 24 Ipm (Preto) / 20 Ipm (Colorido); Tamanho Do 
Vidro De Documentos: 21,6 X 27,9 Cm (Carta); Resolução De 
Digitalização (Máxima): Óptica: Até 1200 X 1200 Dpi (Do 
Vidro De Documentos); Interpolada: Até 19200 X 19200 Dpi; 
Função "Digitalizar Para" Arquivo, Imagem, E-Mail, Ocr, Ftp, 
Servidor Ssh (Sftp), Usb, Sharepoint, Nuvem (Web Connect), 
Servidor De E-Mail1, Pasta De Rede (Cifs), Fácil Digitalização 
Para E-Mail, Web Connect Google DriveT, Evernote©, 
Onedrive©, Onenote©, Dropbox, FacebookT, Flickr©, Picasa 
Web AlbumsT; Sistemas Operacionais Compatíveis: 
Windows©: Xp Home / Xp P. 

5 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS  5,000 UNIDADE 186,00 930,00 

6 REPETIDOR DE SINAL WIRELESS 150MBPS  2,000 UNIDADE 274,33 548,67 
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7 CABO DE REDE - 300M  1,000 CAIXA 388,00 388,00 

 Especificação : Cor Azul.      

8 CONECTOR RJ45 - PCT 100X1  1,000 PACOTE 89,67 89,67 

 Especificação : Pacote de Conectores tipo RJ45 
com 100 Unidades. 

    

9 PEN DRIVER - 32GB  11,000 UNIDADE 98,67 1.085,34 

 

Especificação : Capacidade: 32Gb, USB 2.0 de alta velocidade, 
Velocidade de leitura: 30MB/seg; Velocidade de escrita: 
30MB/seg. Compatível com Windows 2000/ME/XP/Vista ou Mac 
OS 9.1/OS X. 

10 PROJETOR MULTIMÍDIA  1,000 UNIDADE 2.430,00 2.430,00 

 
Especificação : Cor Preto, 2700 Lumens, tecnologia HDMI, 
resolução máxima 1024 x 768, Tamanho de imagem até 300 
polegadas, bivolt, peso aproximado 2,5 kg. 

11 
TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL PARA DATA SHOW  

1,000 UNIDADE 501,67 501,67 

 Especificação : Medida aproximada: 1,5m x 1,5m.      

12 MESA DE SOM ANALÓGICA - 16 CANAIS  1,000 UNIDADE 2.413,33 2.413,33 

 

Especificação : Mesa de som Stereo; 16 canais mono com 
entradas balanceadas e de linha P-10; Processador de efeitos 
com tela de LCD; Equalizador gráfico de 7 bandas; Entrada USB 
com display digital; Equalização de 3 vias (grave, médio e 
agudo) por canal; Leds indicadores de pico; 110/220 volts. 

13 CAIXA ACÚSTICA PASSIVA - 250RMS  3,000 UNIDADE 1.163,33 3.490,00 

 

Especificação : Conexão de Entrada/Saída: Speak on; Resposta 
de Frequência: 40 Hz - 18KHz (-10db ); Baixa Frequência: 1 x 15 
Woofer 2,5"KSV; Impedância: 8 Ohms; Potência de Saída: 250 
Watts RMS; Dimensões aproximadas: 720 x 365 x 495 mm. 

14 CAIXA ACÚSTICA ATIVA - 250RMS  3,000 UNIDADE 2.056,67 6.170,00 

 

Especificação : Conexão de Saída: Speak on; Tipo de Entrada 
P/ Microfone: 1 XLR + 1/4"; Entrada de Linha: XLR + L/R RCA; 
Saída de Linha: 1 XLR; Resposta de Frequência: 40 Hz - 18KHz 
(-10db); Baixa Frequência: 1 x 15" Woofer 2,5"KSV; Alta 
Frequência: 1" Titanium Diaphragm Driver; Sensibilidades: 98dB 
(+/- 2dB); Impedância: 8 Ohms / 4 Ohms; Potência de Saída: 
250 Watts RMS; Potência de Pico: 450 Watt Pico a Pico; Led de 
indicação de clipagem; Tensão de Trabalho: 114 - 230V / AC / 
50 - 60Hz; Dimensões aproximadas: 720 x 365 x 495 mm; 
Funções Especiais: USB, LCD Screen, MP3 Player e Bluetooh. 

15 MICROFONE SEM FIO DUPLO  1,000 UNIDADE 639,67 639,67 

 Especificação : Microfone sem fio duplo UHF, Cor Preto; Tipo: 
Cardióide; Resposta Frequência: 50hz ~ 20khz Sensibilidade: 
102dbm; Modulação: FM; Relação S/N: >110db; Voltagem: 
Bivolt. 

16 MICROFONE SEM FIO COM BASE PARA MESA  10,000 UNIDADE 457,667 4.576,67 

 

Especificação : Microfone profissional de Alta Sensibilidade - 
Phantom Power ou Pilhas; Com Base para mesa e suporte 
flexível com cápsula de condensador; saída XLR; Cabo com 6 
metros; Plugue XLR para P-10; Led próximo à Cápsula; Altura 
aproximada do Conjunto (Haste+Base+Espuma): 46 Cm; 
Impedância de Saída: 200 O ñ 30% (A 1khz); Padrão polar 
Cardióide; Resposta de Frequência: 50 Hz A 16 Khz. 

17 SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA DE SOM  6,000 UNIDADE 54,67 328,00 

 
Especificação : Suporta até 45Kg; cor Preto; Quatro regulagens 
de inclinação, rotação da caixa, e parafuso de trava; Distância 
aproximada até o apoio central: 36cm. 

18 CABO PARA MICROFONE STEREO - PRETO  100,000 METRO 4,233 423,30 

 Especificação : Cabo cor preto, 0,30mm.      

19 CONECTOR LINHA XLR - MACHO  20,000 UNIDADE 9,733 194,66 

 Especificação : 03 Polos.      

20 CONECTOR LINHA XLR - FÊMEA  20,000 UNIDADE 9,733 194,66 

 Especificação : 03 Polos.      

21 CONECTOR (PLUG)P10 MONO  10,000 UNIDADE 7,833 78,33 

 Especificação : Tamanho aproximado: 6,3mm (1,4").      

22 CONECTOR (PLUG)P10 STEREO  10,000 UNIDADE 7,833 78,33 

     TToottaall  ::  62.775,29 
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2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 

2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades cotidianas da Câmara 

Municipal de Ipixuna do Pará. 

 

2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referencia, esta justificada de acordo 

com a média de consumo da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.  

 

3. METODOLOGIA 

  

3.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório observando os 

dispositivos legais, notadamente a lei nº. 8.666/93 e suas alterações.  

 

4. DESCRIÇÃO DE OBJETO 

 

4.1. O objeto será descrito no layout abaixo apresentado e estabelecendo as exigências mínimas de 

qualidade a serem apresentadas nas propostas. 

 

5. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO  

 

5.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue à Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, em até 05 

dias do recebimento da Ordem de Compra/Serviço.  

 

6. FORMA DE PAGAMENTO  
 

6.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) de cada mês para CONTRATOS, com a 

emissão de RECIBO, NF e ou NF-Fatura, especificando o objeto do contrato, devidamente atestado 

pelo servidor responsável.  

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 

procedência e prazo de garantia; 

 

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 

13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

7.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos; 

 

7.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 
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7.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

 

7.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

7.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

7.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.  

 

8.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

 

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivos;  

 

8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

 

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

8.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

 

8.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

9. FISCAL DO CONTRATO  

 

9.1. O fiscal do contrato será designado pela autoridade superior.  

 

10. VIGÊNCIA  

 

10.1. O Contrato terá vigência de doze meses contada da data de assinatura do contrato.  

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

11.1. A contratada indicará um representante para soluções de problemas que possam surgir durante 

a vigência do Contrato; 
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11.2. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 
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ANEXO II - A 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 

  

Razão Social:  

Endereço:  

Cidade/Estado:  

CNPJ:  

 

DECLARAÇÃO 

Ref.: Convite nº 003/2017 

  

................................., inscrito(a) no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr.(a) ...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ........................... e do 

CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, 

de 21 de 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 ( ).  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)  

 

 

 

Data e local. 

Assinatura do responsável 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal)  

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Travessa Padre Anchieta  S/N – Bairro Vila Nova  -   CEP 68.637-000  -  CNPJ 34845230/0001-73 

Fone: (91) 3811-2038                                                          E-mail: camaradeipixuna@bol.com.br 
 

 

 

 

 

ANEXO II - B 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório 

Nº 003/2017, sob a modalidade CONVITE, instaurado por esta Câmara Municipal de Ipixuna do 

Pará, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas.  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2017. 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de IPIXUNA DO PARÁ, através 

do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, CNPJ-MF, Nº 34.845.230/0001-73, 

denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) 

JANDSON MAGALHÃES CONCEIÇÃO, PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL, e do outro 

lado _________________, CNPJ/CPF ______________, com sede na ______________, de agora 

em diante  denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) 

Sr(a)._______________, têm justo e contratado o seguinte: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

 1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 

ÁUDIO E VÍDEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE IPIXUNA DO PARÁ. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

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

posteriores alterações, bem como na licitação na modalidade CONVITE, nº 03/2017. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA 

 

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

processo licitatório CONVITE, nº 03/2017 e neste termo contratual; 

 

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

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

deste contrato; 

 

 3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

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

 

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

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

para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e 

descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 

CONTRATADA; 

 

 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este 

Contrato, decorrente do(a) CONVITE, nº 03/2017. 
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 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

 

 3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite 

fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

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

pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  

8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

 4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

 4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

 4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 

atestadas pelo Setor Competente. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

 5.1. Este instrumento contratual terá vigência de 01 (um) ano, com início a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

 6.1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da 

Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

 7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe 

garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 

  -    Advertência; 

  -    Multa; 

  -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o 

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

anos; 
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  -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

 

 7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

  -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização 

e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

 7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada 

a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

 7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, 

descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

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

deram causa à penalidade; 

 

 7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 

anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

 7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a 

critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

 

 8.1. O valor total da presente avença é de R$ ____ (_____), a ser pago no prazo de até trinta 

dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos 

serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas 

e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta 

adjudicada e da ordem de serviço emitida. 

 

 Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato 

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

o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de 

dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, na dotação orçamentária Exercício 2017, 0101 Atividade 

01.031.0001.2.001- Manutenção Administração da Câmara Municipal, Classificação econômica 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente / 3.3.90.30.00 Material de Consumo, ficando o 
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saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos 

orçamentos, caso seja necessário. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

 10.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

 11.1.Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de 

direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

 11.2. Fica eleito o Foro da cidade de IPIXUNA DO PARÁ, como o único capaz de dirimir 

as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

 11.3. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é 

lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 IPIXUNA DO PARÁ - PA, ____/____/____ 

 

 

 

   ______________________________          ___________________________ 

       CONTRATANTE                            CONTRATADA(O) 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1._______________________________    2._______________________________ 
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ANEXO IV  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

 

 

 

 

Ref.: Convite nº 003/2017 

 

 

......................................................., inscrito no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ...................................................., portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ............................, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, 

cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência 

como critério de desempate no certame em epígrafe. 

  

 

Local, ______ de ____________________ de 2017. 

 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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