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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE LICITATÓRIO 

 
    
 
DO: GABINETE DA PRESIDENTE 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
AUTORIZO à Comissão Permanente de Licitação, a proceder com a abertura de Processo licitatório na 

modalidade cabível, com o intuito de contratar empresa especializada para:  LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 

TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS COMPLETO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM 

QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PARANATAMA. O Processo a ser realizado deverá ser regido de acordo com as normas estabelecidas 

pela Lei Federal 10.520/02 e nº 8.666/93, e alterações seguintes. 

 
Paranatama, 25 de Março de 2022 
 
 
 
 

ADRIANA JORGE DE ARAÚJO  
Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Casa Luiza Alves Noronha 

Rua Roldão Guimarães, 02 – Fone: (87) 3787-1142 

Centro – Paranatama – Pernambuco 

CNPJ: 11.240.090/0001-04 

E-mail: camaramunicipaldeparanatama@hotmail.com 
 

EDITAL 
 

Processo Licitatório nº 002/2022 
Tomada de Preços nº 002/2022 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.240.090/0001-04, localizada na Rua Roldão Guimaeães, nº 02, 
Centro, PARANATAMA, Pernambuco, CEP 55.355.000, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO, conforme descrito neste edital e seus anexos, 
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores e demais 
legislações específicas ao objeto do certame. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui o objeto desta licitação, seleção de empresa a ser contratada para LOCAÇÃO DE UM 
VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS COMPLETO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, 
COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARANATAMA, com especificações disponibilizadas no Termo de Referência e na 
minuta de contrato anexos deste Edital, pelo período de 12 (dose) meses, podendo ser renovado na 
forma do art. 57 da Lei 8.666/93. 

 
1.2 - conforme descrição constante do anexo I do edital de licitação. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

 
2.1 - A documentação necessária à Habilitação e da Proposta Comercial deverá ser colocada em 
envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados da seguinte forma: 

 
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Câmara Municipal de PARANATAMA - PE  
Comissão Permanente de Licitação 
 Processo Licitatório nº 002/2022  
Tomada de Preços nº 002/2022 
Data de Sessão: 13/04/2022 – às 15:00 horas 
 Nome completo e Endereço da Licitante: 

 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
Câmara Municipal de PARANATAMA - PE  
Comissão Permanente de Licitação 
 Processo Licitatório nº 002/2022  
Tomada de Preços nº 002/2022 
Data de Sessão: 13/04/2022 – às 15:00 horas 
 Nome completo e Endereço da Licitante: 

 
2.2 - Os envelopes deverão ser entregues na CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA, localizada na 
Rua Roldão Guimaeães, nº 02, Centro, PARANATAMA, Pernambuco, CEP 55.355.000, Tel.: (87) 3787-
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1442, até às 15:00 horas do dia 13 de Abril de 2022, horário em que se dará a abertura dos envelopes 
contendo os documentos e as propostas em sessão pública. 

 

2.3 - Não serão aceitas documentações e propostas enviadas por e-mail e nem pelos Correios ou em 
envelopes abertos, não responsabilizando a Comissão Permanente de Licitação, por documentações e 
propostas que não sejam recebidas na data e horário estipulados neste Instrumento Convocatório 
(Edital). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA - RETIRADA DO EDITAL 

 
3.1 - O Edital e seus Anexos estão disponíveis na sede da Câmara Municipal de PARANATAMA - PE, 
onde os interessados poderão retirá-los, nos dias úteis, no horário de 08h00min às 13h00min e no 
endereço eletrônico https://camaraparanatama.pe.gov.br/ 

 

CLÁUSULA QUARTA - PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 

 
4.1 - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

 
Anexo I – Termo de Referência; 

 
Anexo II – Minuta do Contrato a ser firmado com o licitante vencedor; Anexo III – Modelo de 

Declaração de Fatos Impeditivos de Habilitação; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal; 

 
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP); Anexo 

VI – Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo VII – Modelo de Procuração para o caso de representação por mandato. CLÁUSULA QUINTA – 

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 - Somente poderão participar da presente licitação, empresas que: 
 

5.1.1 - Estejam com o Certificado de Registro Cadastral emitido pela Câmara Municipal de 
PARANATAMA - PE, em dia na data de recebimento dos envelopes, estabelecida no subitem 2.2 deste 
Edital ou que atendam a todas as condições exigidas no cadastramento até 3 (três) dias antes da 
entrega da proposta, conforme § 2º do art. 22 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
5.1.2 - Tenham o ramo do objeto licitado, legalmente constituídas e que atendam a todas as 
condições fixadas neste Edital e em seus anexos. 

 
5.1.3 - Não estejam enquadradas nas condições estipuladas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 
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5.1.4 - Não estejam consorciadas, com falência decretada ou concordatária. 

 
5.1.5 – Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou 

municipal. 
 

5.1.6 – Não tenham em seu quadro societário, servidor, dirigente do Município de PARANATAMA - PE 
e os membros da Comissão Permanente de Licitação. 

 
5.2 - O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de 
procuração, que lhe permita assinar documentos e decidir sobre quaisquer eventualidades que possam 
surgir, inclusive quanto à desistência de recursos. A procuração somente será aceita se assinada pelo 
representante legal da empresa licitante, conforme modelo constante no anexo III deste Edital. 

 
5.3 - Sendo a empresa licitante representada, no ato da licitação por qualquer de seus sócios, torna-se 
dispensável a procuração supramencionada. 

 
5.4 - As licitantes poderão participar com um único representante, formalmente credenciado. 

 
5.5 - Deverá ser apresentada procuração, antes da abertura da sessão, para que os representantes das 
licitantes presentes possam registrar ocorrências, tomar conhecimento dos documentos ou propostas 
financeiras, abrir mão dos prazos recursais. O representante deverá apresentar o documento 
devidamente assinado pelo representante legal da empresa, credenciando-o a tal representação. 

 
5.6 - Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes de documentação, a Comissão Permanente 
de Licitações procederá ao credenciamento dos representantes das licitantes. 

 
5.7 - As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos 
envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 
5.8 - A participação na licitação implica no conhecimento dos termos deste Edital e seus anexos, bem 
como a observância dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes. 

 
5.9 - O proponente poderá, em caso de dúvida na interpretação deste Edital, consultar a Comissão 
Permanente de Licitação, através de correspondências protocoladas na Câmara Municipal de 
PARANATAMA - PE, até 03 (três) dias úteis antes da data de entrega das propostas. 

 
CLÁUSULA SEXTA – CADASTRAMENTO 
 
6.1 – Para fins de CADASTRAMENTO a esta Tomada de Preços deverá a licitante apresentar os 
seguintes documentos abaixo descritos: 
 
6.1.1 - Documentações relativa à regularidade jurídica: 

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais 
alterações, ou se for o caso, o ato constitutivo e a alteração social consolidada devidamente registrada, 
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em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
 
6.1.2 - Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 

b) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta negativa de 
débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
tributos federais e a Divida Ativa da União (DAU), nos termos do artigo 1º da Portaria 1.751 de 02 de 
outubro de 2014; 

 
c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante 
através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do 
estado do licitante; 

d) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pelo setor competente da 
administração municipal da sede do licitante; 

 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de 
Regularidade do FGTS-CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor, 
conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, c/c artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº .452, de 1ode maio de 1943." (NR), 
LEI Nº 12.440, de 7 de julho de 2011, obtido através do site do Tribunal Superior do Trabalho – TST, 
http://www.tst.jus.br/certidao. 

 
 
6.1.3 - Documentação relativa à capacidade técnica: 

 
a) Comprovação de desempenho de atividade da empresa licitante, através de Atestados ou 
Certidões, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público, que comprovem estar a licitante 
executando e prestando serviços de locação de veículo, comprovando a boa qualidade dos serviços 
prestados. 

 
b) No atestado deverá constar o nome do órgão contratante, endereço, telefone, nome e cargo 
do responsável por sua expedição. 
 
 

 
 
 

http://www.tst.jus.br/certidao
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CLÁUSULA SÉTIMA – HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Para fins de HABILITAÇÃO a esta Tomada de Preços deverá a licitante apresentar os seguintes     
documentos abaixo descritos: 
 
7.1.1 - Documentações relativa à regularidade jurídica: 
 
a) CRC - Certificado de Registro Cadastral do Licitante, conforme exigências constantes do anexo 
XII, obtido até o terceiro dia útil anterior ao da abertura da licitação nos termos do § 2º do art. 22 da Lei 
nº 8.666/93. 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 

7.1.2 - Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, no máximo 30 (trinta) dias a contar da data da abertura do 
certame. 

 
a1) A certidão negativa de falência e concordata, constante na alínea “a)” deverá ser a expedida  via 
internet, ESPECÍFICA PARA LICITAÇÃO, sendo esta de 1º Grau e de 2º Grau. 
 
a2) As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de participação equivalente a 1º do 
valor estimado da contratação.  

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social (2020 ou 2021), 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. 

 
c1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
contador ou por outro profissional equivalente e pelo Diretor da empresa, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
c2) A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores 
que 1 (um), resultante da aplicação das fórmulas abaixo: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

LG = -------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
Ativo Total 
SG = -------------------------------------------------------- 
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Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

Ativo Circulante LC 
= ------------------------------- 

Passivo Circulante 
 

c3) Fica facultado à licitante apresentar acerca do seu balanço e demonstrações financeiras, 
parecer de empresa especializada de auditoria. 
c4) O art 1078 da Lei Federal 10.406/02 estabelece que o prazo para apresentação, 
formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou 
seja, o prazo limite seria até o final de abril. Portanto pode-se apresentar o balanço de 2020 na 
ausência do de 2021 . 

d) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, o balanço a ser 
apresentado será o Balanço de Abertura. 

 
e) As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de participação de que trata o inciso III, do 

art. 31 da Lei 8666/93 e demais normas legais pertinentes, nas modalidades previstas no caput. e 
§ 1º do art. 56 dessa mesma Lei, no equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da 
contratação. 

 
d1) O valor estimado da contratação referente a esta licitação é de R$ 46.050,00 (quarenta e 
seis mil e cinquenta reais); 

 
d2) A garantia referida na alínea “d” do Item 6.1.3. deste Edital deverá ter seu respectivo 
documento em sua forma original recolhido, junto à Tesouraria da Câmara Municipal de 
PARANATAMA, localizada na Rua Roldão Guimarães, nº 02, Centro, PARANATAMA, Pernambuco, 
CEP 55.355.000, nesta cidade, até às 13:00h do terceiro dia útil anterior à entrega dos 
envelopes da documentação de habilitação e da proposta de preços. O respectivo comprovante 
do recolhimento, juntamente com a cópia do documento de garantia, ser apresentado no 
envelope nº 01 que deverá conter os documentos exigidos para habilitação; 

 
d3) Caso a opção seja caução em dinheiro e for apresentada sob a forma de cheque, o 
mesmo deverá ser administrativo à Câmara Municipal de PARANATAMA, devendo esta 
providenciar o depósito bancário de imediato, e quando da restituição de seu valor, a licitante 
arcará com os encargos tributários incidentes; 

 
d4) A garantia será devidamente restituída aos licitantes no prazo máximo de 72 horas 
após o término do processo licitatório. 

 
7.2– Declarações: 
 
a) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 
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b) Declaração que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
7.2.1– Será considerada como válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da respectiva 
emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se houver previsão de 
prazo diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, devendo 
a licitante apresentar juntamente com a certidão/documento a cópia da referida legislação ou 
dispositivo. 

 
7.2.2– A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela licitante implicará no 
indeferimento de sua habilitação, independente das sanções cabíveis. 
 
7.2.3– Os documentos constantes nos Itens 6.1.1 e 6.1.5. deverão estar com o prazo de validade em 
vigor na data marcada para o recebimento dos envelopes e poderão ser apresentados no original, por 
qualquer processo de cópia desde que autenticada por tabelião de notas ou pela Comissão 
Permanente de Licitação, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial, reservado à CPL o 
direito de exigir a apresentação dos originais, a seu critério. 

 
7.2.4 - No caso da documentação ser autenticada no momento do certame licitatório, os originais 
deverá estar contido, juntamente com as cópias, dentro do envelope lacrado, podendo ocorrer à 
necessidade da retenção dos originais pelo período de até 48 horas, dependendo da disponibilidade 
da Comissão Permanente de Licitação; 
 
7.2.5- Em se tratando de documentos obtidos pela licitante via internet serão consideradas autênticas 
após sua verificação por meio de consulta pela Presidente ao site do órgão emissor 
 
7.2.6– A documentação para habilitação (Cláusula Sexta deste Edital) deverá ser apresentada, 
preferencialmente autuada, numerada e na ordem indicada pelo Edital. 
 
7.2.7– Não será concedida habilitação à licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital. 
 

CLÁUSULA OITAVA - ENVELOPE No. 02 - PROPOSTA COMERCIAL 
 
8.2 - A Proposta deve ser apresentada, preferencialmente, em formulário padronizado da licitante, 
emitida por meio mecânico, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, 
objetiva e que não dificulte a exata compreensão do seu enunciado, devendo consignar preço para o 
dia previsto para a abertura dos envelopes, de acordo com o ato convocatório. 
 
8.3 - As propostas deverão indicar claramente: 
 
8.3.1 - Nome completo da empresa e endereço; nome e identificação do responsável legal; 
número do CNPJ; número da inscrição estadual e telefone; 

 
8.3.1.1 - Serão aceitas as informações contidas no impresso da empresa ou no carimbo, 
devendo ser complementadas as que faltarem. 
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8.3.2 - Modalidade e número dalicitação. 

 
8.3.3 - Preço total em algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional; 

 
8.3.4 - Validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data fixada para entrega dos envelopes; 

 

8.4 - Nos preços propostos deverão ser computados o transporte de qualquer natureza, 
administração, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto 
desta licitação. 

 
8.5 - Toda e qualquer proposta que contenha ressalvas ou esteja em desacordo com as 
prescrições legais e as constantes deste Edital, poderá ser sumariamente eliminada. 
 
8.6 - Demais elementos exigidos nos anexos deste Edital. 
 
CLÁUSULA NONA - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
9.1 - Será(ão) considerado(s) classificado(s) o(s) proponente(s) que atender(em) todas as 
condições exigidas nos itens anteriores. 

 
9.2 - Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste edital, que seja vinculada a 

outra proposta, que contenha qualquer cláusula condicionante para a execução dos serviços ou 
que apresentar valor manifestamente inexequível. 

 
9.3 - Se houver divergência entre o valor numérico da proposta e o grafado por extenso, este 

prevalecerá. 

 
9.4 - Será CLASSIFICADA a proposta de preço de menor preço mensal para a execução dos serviços. 

 
9.5 - Os preços ofertados não poderão ser superiores aos normalmente praticados pela licitante. 

 
9.6 - Não serão aceitas propostas que apresentem vantagens não previstas neste Edital, ou 

ainda, aquelas que ofereçam preços ou vantagens baseadas em ofertas de outras licitantes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
10 - Sendo a presente licitação do tipo Menor Preço, a Comissão Permanente de Licitação fará a 
avaliação das propostas conforme segue: 

 
10.1.1 - No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação levará em 
consideração exclusivamente os critérios estabelecidos neste edital, sendo-lhe vedada a utilização de 
qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto ou reservado que possa, ainda que 
indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 



 

 

Casa Luiza Alves Noronha 

Rua Roldão Guimarães, 02 – Fone: (87) 3787-1142 

Centro – Paranatama – Pernambuco 

CNPJ: 11.240.090/0001-04 

E-mail: camaramunicipaldeparanatama@hotmail.com 
 

10.1.2 - Será declarado classificado em primeiro lugar e assim sucessivamente o proponente que 
atender no todo, as exigências contidas nas Cláusulas: Sexta e Sétima deste instrumento convocatório 
(Edital). 

 
10.2.3 - À Comissão Permanente de Licitação fica reservado o direito de: 
 
10.2.3.1 - estabelecer prazo para definir a classificação final das propostas, suspendendo a 
reunião em decorrência de fato superveniente; 

 
10.2.3.2 - convocar pessoas habilitadas para auxiliar no julgamento das propostas; 

 
10.2.3.3 - promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatório; e, 
 

10.2.4 - rejeitar qualquer proposta, mediante decisão fundamentada. 

 
10.2.5 - No caso de empate da pontuação final entre duas ou mais propostas, a Comissão 
Permanente de Licitação realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora e 
demais classificadas (caso sejam mais de duas das empatadas). O sorteio será promovido em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

 
10.3 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou de propostas escoimadas das causas de desclassificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 
11.1 - No local, data e horário especificados no subitem 2.2 deste Edital serão abertos os envelopes de 

Documentação, em sessão pública, de prévia ciência das licitantes. 

 
10.1 - Serão julgadas inabilitadas as licitantes que deixarem de atender às exigências de habilitação 
contidas no item 6 deste Edital e em seus anexos, ou cujos documentos estejam com prazo de validade 
expirado. 

 
10.2 - A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar a inabilitação da licitante deverá ser 
comunicada à Comissão Permanente de Licitação no momento que ocorrer. 

 
10.3 - O resultado da habilitação será comunicado na sessão de julgamento. 

 
10.4 - A inabilitação da licitante importa em preclusão do direito de participar das fases seguintes. 

 
10.5 - Na mesma sessão inicial poderão ser abertos os envelopes contendo as propostas das licitantes 
habilitadas, ressalvando o disposto no subitem 12.7, abaixo, desde que haja desistência expressa de 
recurso por parte de todas as licitantes. 

10.6 - Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar recurso, a 
Comissão Permanente de Licitação consignará, em ata, a referida manifestação e, observados os 
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prazos para recursos, designará, posteriormente, a data de abertura das “Propostas”, dando prévia 
ciência às licitantes. 

 
10.7 - Decididos os recursos interpostos ou, ainda, decorrido o prazo legal para sua interposição, a 
Comissão devolverá às licitantes julgadas inabilitadas os envelopes da “Proposta”, inviolados, podendo, 
todavia, retê-los até o final do certame. 

 
10.8 - No caso de inabilitação de todos os interessados ou desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme disposto no § 3o do Art. 48 da 
Lei nº 8666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

11.1 - Os envelopes da Proposta Comercial serão abertos em dia e horário a serem determinados pela 
Comissão Permanente de Licitação, em reunião pública, de prévia ciência das licitantes, esgotado 
o prazo de recursos, nos termos do art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 

 
11.2 - As propostas serão examinadas e rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como 
pelas proponentes ou seus representantes presentes. 

 
11.3 - Serão desclassificadas as propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital e seus 
anexos, ou que apresentem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 
48 da Lei nº 8.666/93. 

 
11.4 - A presente licitação será julgada em função do tipo “MENOR PREÇO”, classificando-se em 
primeiro lugar a licitante cuja proposta estiver de acordo com as especificações do Edital e seus anexos. 

 
11.5 - A omissão voluntária ou involuntária do prazo de validade da proposta poderá ser considerada e 
aceito pela Comissão Permanente de Licitação como sendo o determinado neste Edital, dentro de seu 
limite mínimos. 

 
11.6 - No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, 
solicitar assessoramento técnico a órgãos, comissões técnicas especializadas ou profissionais com 
formação acadêmica pertinente ao objeto licitado, de forma a fundamentar as decisões, podendo 
ainda, a seu critério, serem reservadas as reuniões de classificação e do julgamento das propostas. 

 
11.7 - Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer vantagens ou condições não 
previstas no presente Edital, ou preços baseados em ofertas de outras licitantes. 
11.8 - Em caso de empate entre duas ou mais licitantes, o desempate dar-se-á por sorteio, 

obedecidas as disposições contidas no § 2o do art. 45 da Lei no 8.666/93 e suas alterações. O sorteio 
será realizado independentemente da presença das licitantes convocadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

 
12.1 - Não serão aceitos preços superiores aos praticados no mercado para serviços idênticos ou 
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assemelhados, aferido conforme pesquisa de preços pela Câmara Municipal de PARANATAMA no site 
do TCE- PE por meio da ferramente Tome Contas, ficando estabelecido para este processo licitatório o 
valor máximo de R$ 46.050,00 (quarenta e seis mil e cinquenta reais). 

12.2 - A proposta somente será desclassificada por preço inexequível se a licitante não demonstrar 
através de documentação apropriada, após regularmente intimado, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a plena exequibilidade do ofertado, nos termos do inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
12.3 - Considerar-se-á preço manifestamente inexequível o que apresente valor zero, simbólico, 

irrisório ou incompatível com os preços de mercado, apurados na forma prevista nos §§ 1o e 2o do art. 
48 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
13.1 - Os recursos administrativos referentes a esta licitação reger-se-ão pelas disposições contidas no 
art. 109 da Lei nº 8.666/93, e deverão ser dirigidos à Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

13.2 - Caso haja interposição de recurso, este será comunicado às demais licitantes que poderão 
impugná- lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
13.3 - Ocorrendo renúncia expressa do direito de interpor recursos, decididos os eventualmente 
interpostos ou decorrido o prazo para sua interposição, a Comissão Permanente de Licitação passará à 
fase seguinte do certame. 

 
13.4 - A autoridade que tiver praticado o ato recorrido poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento do recurso ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir à 
autoridade superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento, dentro do mesmo 
prazo citado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
14.1 - Decorrido o prazo para apresentação de recurso contra o resultado do julgamento, ou não tendo 
nenhum interposto ou julgados os que tenham sido interpostos, a Comissão Permanente de Licitação 
submeterá seu resultado à homologação do Sr. Presidente da Câmara de PARANATAMA - PE. 

 
14.2 - A Câmara Municipal de PARANATAMA poderá, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar 
a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, suficiente para 
justificar o ato ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito sem que assista às licitantes direito de indenização. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONTRATO 

 
15.1 - Com a licitante vencedora, será firmado contrato, de acordo com a minuta constante do anexo 
XI e com as demais disposições contidas neste Edital, seus anexos e proposta da licitante vencedora, 
observadas, ainda, as disposições da Lei nº 8.666/93. 

 
15.2 - Se a licitante vencedora, quando convocada, deixar de assinar o contrato, ou não aceitar, ou não 
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retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data do 
recebimento da convocação, sem que tenha solicitado a prorrogação, serão convocadas as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, podendo a Administração optar por revogar a licitação, nos 
termos do art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 
15.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (dose) meses, podendo ter a sua duração prorrogada 
por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO DO CONTRATO 

 
16.1 - Poderá ocorrer rescisão do contrato, independentemente de aviso, interpelação ou notificação 
judicial nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
17.1 - O pagamento do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias através de crédito 
em conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura em original. 

 

17.2 - Para cumprimento do estipulado no subitem acima, no corpo da Nota Fiscal ou documento 
equivalente, deverá constar, obrigatoriamente, a informação do número da conta corrente/agência 
bancária e número do processo licitatório, que servirá de lastro para liquidação da despesa. 

 
17.3 - O pagamento será efetivado de acordo com o cronograma de pagamentos da Câmara Municipal, 
com a devida aprovação e liberação da NF/Fatura pela unidade solicitante. 

 
17.4 - O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante da prestação 
efetiva do serviço, forem apresentados os atestados e/ou certidões de regularidade fiscal e trabalhistas. 

 
17.5 - Ocorrendo necessidade de providências complementares por parte da licitante vencedora, o 
decurso de prazo será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida a atualização monetária. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - REAJUSTES 

 
18.1 - O valor mensal dos serviços será reajustado, por apostila, após a vigência contratual de cada 
período de 12 (doze) meses a contar do início da vigência do primeiro contrato, mediante aplicação 
do índice de inflação apurado nos 12 (doze) meses anteriores pelo IGP-M da FGV, ou outro índice 
que vier a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA VIGÉGIMA - PENALIDADES 

 
19.1 - A inexecução total ou parcial, ou a desistência na entrega do objeto desta tomada de preços, 
acarretará à licitante as seguintes penalidades: 

 
a) Advertência. 
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b) Multas nos seguintes percentuais: 

 
b.1) Os primeiros 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculados sobre o 
valor da prestação de serviços, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação que rege a matéria. 

 
b.2) A partir do 6º (sexto) dia, multa de 2% (dois por cento), também calculada sobre o valor do 
serviço, conforme Art. 87 e 88 da Lei nº 8666/93. 

 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal nos termos 
da Lei nº 8666/93. 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
ressarcir o contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, 
com base no inciso anterior. 

 
19.2 - Na aplicação das penalidades previstas nas letras acima, será facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

20.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providência ou 
impugnar este edital, dede que encaminhada com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas, conforme artigo 41, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
20.2 - Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para a realização desta 
licitação. 

 
20.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração Pública do 
Município a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso, conforme artigo 41, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
20.4 - A solicitação de esclarecimento, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada a 
CPL, logo ter sido protocolizada no setor de protocolo da Câmara. 

 
20.5 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
21.1 - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste contrato, correrão por conta dos 
créditos orçamentários consignadas no orçamento da Câmara Municipal de PARANATAMA para o 
exercício de 2022. 
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Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO 
Unidade: 101 – CÂMARA MUNICIPAL 
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 – GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Serviços de Consultoria 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1 - O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela prestação de serviços, devendo informar a 
ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a entrega, 
sugerindo medidas para corrigir a situação. 

 
22.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeções, 
venha apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades, ainda que sanáveis, hipótese em que 
tal comunicação ou impugnação não terá efeito de recurso. 

 
22.3 - Caberá ao licitante a apresentação do véículo no prazo pré-estabelecido, em perfeitas condições 
de uso com todos o impostos referentes ao ano de 2022 quitados para podere trafegar livremente. 

 
22.4 - Não caberá a qualquer licitante, não vencedora desta licitação, indenização de qualquer espécie. 

 

22.5 - É facultado à Câmara Municipal, quando o(s) convocado(s) não assinar(em) o(s) termo(s) de 
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições proposta pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
22.6 - Não será fornecida nenhuma informação a respeito do resultado de habilitação, recursos 
interpostos, julgamento de recurso ou julgamento de proposta comercial, antes dos prazos 
estabelecidos ou fora da forma que rege a Lei nº 8.666/93. 

 
22.7 - É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela, após encerrada a sessão de abertura dos 
envelopes “Proposta”. 

 
22.8 - A licitante poderá, em caso de dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação deste Edital, 
consultar a Comissão Permanente de Licitação através de correspondência protocolada, cujos 
esclarecimentos emanados passarão a integrar o presente processo. Os esclarecimentos serão 
prestados até 3 dias úteis anterior à data de realização desta licitação, inclusive. 

 

 
PARANATAMA em 25  de Março de 2022 

Presidente da CPL 



 

 

Casa Luiza Alves Noronha 

Rua Roldão Guimarães, 02 – Fone: (87) 3787-1142 

Centro – Paranatama – Pernambuco 

CNPJ: 11.240.090/0001-04 

E-mail: camaramunicipaldeparanatama@hotmail.com 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022  

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - DO OBJETO: 
 

1.1 - LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS COMPLETO COM CAPACIDADE 
PARA CINCO PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA. 

 
 
2 – ESPECIFICAÇÃO 
 

PREÇO MÁXIMO ADMITIDO 
 

Item Descrição und Quant. Quant/mês P. 
Unit/mês 

P. Total 

01 Locação de veículo no 
mínimo 1.0 flex, ano a 

partir de 2020, 05 
portas, com ar 

condicionado, direção 
hidráulica, vidros e 

travas elétrica, (com 
motorista). Para ficar a 
disposição da Câmara 
Municipal 22 dias por 

mês. 

Veículo 01 12 3.837,50 46.050,00 

                                                                                Preço Total R$ 46.050,00 

 
3. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

   O licitante deverá se comprometer a executar os serviços de forma satisfatória, quando e como da      
solicitação da contratante. 
 

3.1 A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, 
devendo comunicar à CONTRATANTE, em tempo hábil, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 

 
3.2 - Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA de maneira a garantir a não interrupção dos 
trabalhos, em atendimento as normas contratuais, não podendo ser cessado unilateralmente sem que 
haja motivação legal por parte da CONTRATANTE. 
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4 – CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O VEÍCULO 
 
O veículo não poderá: 
 
a) Ser de ano inferior ao licitado; 
b) Estar em mal estado de conservação; 
c) Apresentar algum tipo de defeito. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
a) Efetuar o fornecimento do objeto deste certame no prazo estabelecido no item III, e de acordo com as 
especificações e demais condições estipuladas no edital. 
b) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes a adjudicação desta licitação. 
e) Assumir a responsabilidade de qualquer despesa com transporte e demais existentes. 
 
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
a) Comunicar à empresa vencedora toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a contratação do objeto licitado. 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto licitado que a empresa vencedora entregar fora das 
especificações do Edital e da proposta. 
c) Efetuar o pagamento no prazo e nas condições estabelecidas no item VII. 
d) No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
7 – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da fatura da notafiscal, 
desde que os serviços estejam conforme Item III. 
 
8 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes dos serviços, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos consignados no 
Orçamento da União,com a seguinte dotação orçamentária: 
 
8.1 - Os recursos orçamentários para execução do objeto em licitação serão atendidos pela dotação orçamentária da 
CâmaraMunicipal de Caetés/PE.  
 
ÓRGÃO: 10 – PODER LEGISLATIVO 
UNIDADE: 100 – CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA 
PROJETO ATIVIDADE: 01.031.0001.2-004 – MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

 
 

PARANATAMA em 25 de Março de 2022 
 
 

ADRIANA JORGE DE ARAÚJO 
Presidente 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022  

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 

ANEXO II 

 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 
REF.:  PROCESSO LICITATÓRIO Nº  / 2022 
 TOMADA DEPREÇOS Nº / 2022 

 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARANATAMA E A EMPRESA___________  . 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.240.090/0001-04, localizada na Rua Roldão Guimarães, nº 02, 
Centro, PARANATAMA, Pernambuco, CEP 55.355.000, representada pelo Sr. Presidente, ADRIANA 
JORGE DE ARAUJO, brasileira, casada, vereadora, portador do CPF nº 816.646.134-04, com endereço 
funcional acima descrito, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e como CONTRATADA 
a empresa   
  ,
 pessoa 
jurídica de direito público privado, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede 
na 
  , nº           ,   Bairro ,   Cidade   de , Estado   
de 
, CEP , neste ato representado pelo Sr(a) , (nacionalidade, 
estado civil, profissão), residente e domiciliado na , nº         , 
Bairro, Cidade de , Estado de , CEP, portador 
do RG nº , (órgão Expedidor) e CPF nº , de agora em 
diante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato em 
consonância com a Lei nº 8.666/93 e demais normas legais que regem a espécie e com fulcro no 
Processo de Licitação realizado sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, às quais as 
partes se obrigam, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir declinadas: 

 
*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá estar munido de instrumento público de 
procuração. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Locação de veículo para ficar a disposição da Câmara Municipal. 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: A prestação do serviço deste contrato será 
realizada por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, fornecendo o serviço 
conforme a cláusula sétima. 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Câmara pagará à 
contratada, pela execução dos serviços objeto deste contrato, o valor global homologado ao 
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contratado de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx). O Valor global do contrato e os preços adjudicados são 
irreajustáveis, podendo ser revistos de acordo com o que prescreve a letra d, Inc. II, Art 65, da Lei 
8666/93. 
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 
12 ( doze) meses, com início em 01 de agosto de 2017. Prorrogável em caso excepcional, 
devidamente justificado e autorizado pelo Presidente Municipal. 
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da prestação dos serviços 
ora contratados correrão por conta da dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO: 10 – PODER LEGISLATIVO 
UNIDADE: 100 – CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA 
PROJETO ATIVIDADE: 01.031.0001.2-004 – MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS DAS PARTES: À contratante reserva-se o direito de receber os 
serviços prestados relacionados na cláusula primeira, de acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato, rejeitar, no todo ou em parte o serviço executado em desacordo com o contrato, alterar 
o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado, conforme Inc I, do Art 58 da Lei 8666/93, rescindi-lo, 
unilateralmente, nos casos especificados na cláusula décima, aplicar sanções motivadas pela 
inexecução total ou parcial do ajuste, acrescentar ou suprimir os serviços, até 25% ( vinte e cinco 
por cento ) do valor inicial atualizado do contrato. À contratada reserva-se o direito de receber o 
valor mensal pela prestação do serviço, conforme a cláusula primeira e terceira. 
CLÁUSULA OITAVA – SERVIÇOS EXTRAS – Qualquer serviço prestado pelo contratado que não tiver 
relacionado na cláusula primeira, será objeto de alteração do valor fixado na cláusula terceira do 
presente contrato, mediante Termo Aditivo. 
CLÁUSULA NONA - SANÇÕES E MULTAS: Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara 
Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 I - advertência; 
 II - multa; 
 III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria Autarquia, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 
 SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Câmara Municipal ou cobrada judicialmente.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As sanções previstas nos incisos I, III, e IV desta cláusula 
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 ( cinco ) dias úteis.  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As sanções previstas no incisos III e IV desta cláusula poderão 
também ser aplicadas à contratada, que em razão deste contrato: 

 I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
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 II - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

 III - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 O não pagamento das mensalidades previstos na cláusula terceira, na data dos 
vencimentos, fará incidir sobre os mesmos correção monetária calculada do vencimento até o 
efetivo pagamento, com base no índice estabelecido mais multa monetária de 2% ( dois por cento 
), incidente sobre o total corrigido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO NA RESCISÃO 
ADMINISTRATIVA: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas na Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO DO CONTRATO: Constituem motivo para rescisão do 
contrato: 
 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Câmara Municipal a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da prestação do serviço, nos prazos estipulados; 
 IV - o atraso injustificado no início da prestação do serviço; 
 V - a paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Câmara; 
 VI - a subcontratação total ou parcial do objeto de contrato, a associação do contratado 
com outrem, a acessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação; 
 VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 VIII - o cometimento reiterado de falhas na sua execução; 
 IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 X - a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
 XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela Câmara e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
 XIII - a supressão, por parte da administração dos serviços acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido na cláusula sétima; 
 XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do Presidente da Câmara Municipal, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o 
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação; 
 XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Câmara Municipal 
decorrentes dos serviços já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
           XVI - a não liberação, por parte da administração, do local para execução do serviço nos 
prazos contratuais. 
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 XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- VINCULAÇÃO AO EDITAL: Este contrato está vinculado ao Processo 
Administrativo nº 002/2022 – Tomada de  Preços nº. 002/2022. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO À EXECUÇÃO DO CONTRATO: Se aplica a este contrato 
as seguintes legislações e Normas da  Lei Nr.  8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: O contratado fica obrigado a manter, 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições definidas no termo de referência anexo, substituir o veículo se for necessário, 
imediatamente quando notificado. O contratante fica obrigado a efetuar o pagamento após o 
adimplemento da obrigação. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FISCALIZAÇÃO: O CONTRATADO fica obrigado a permitir à 
CONTRATANTE, através da Presidência, a realização de inspeções a fim de fiscalizar o serviço a ser 
prestado. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOMICÍLIO E FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Saloá, com 
renúncia dos demais, para dirimir quaisquer questões judiciais originadas do contrato celebrado 
entre ambas as partes, cabendo o pagamento das despesas e honorários advocatícios a parte 
perdedora da questão. 
  E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 02 vias de 
igual teor, para um só efeito que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
contratantes e duas testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 
comprometendo-se as partes contratantes, a cumprir o presente contrato em todas as suas 
cláusulas e condições. 
 
 

PARANATAMA - PE, 25 de Março de 2022. 
 
 
 

ADRIANA JORGE DE ARAÚJO  
         Presidenta 

 
 

 
            

       Contratado 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa)  , pessoa jurídica de
 direito público privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº , com sede na    , nº , Bairro 
  , Cidade de  , Estado de    , CEP  , 
neste ato representado pelo Sr(a)     , (nacionalidade, estado 
 civil, profissão), residente e domiciliado na   , nº , Bairro   , 
Cidade de , Estado de   , CEP , portador do RG nº    , 
(órgão Expedidor) e CPF nº  , DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
  , de de 2022 

 
 
 
 
 
 

 
Representante legal da Empresa 

CPF:    
 
 
 
 
 
 

(conforme Anexo IV da IN/MARE nº 05, de 21/07/95, alterada pela IN/MARE nº 09, de 16/04/96) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 

 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 

(Nome da Empresa)  , pessoa jurídica de
 direito público privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº , com sede na    , nº , Bairro 
  , Cidade de  , Estado de    , CEP  , 
neste ato representado pelo Sr(a)     , (nacionalidade, estado 
 civil, profissão), residente e domiciliado na   , nº , Bairro   , 
Cidade de , Estado de   , CEP , portador do RG nº    , 
(órgão Expedidor) e CPF nº  , DECLARA, para os devidos fins do disposto no inciso V 
do artigo 27 da Lei 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 2022 
 
 
 
 
 
 

 
Representante legal da Empresa 

CPF:    
 
 
 
 

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 

 

 

ANEXO V 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 
(Nome da Empresa)  , pessoa jurídica de direito 

público privado, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na  , nº , Bairro 
  , Cidade de   , Estado de  , CEP  , 
neste ato representado pelo Sr(a)    , (nacionalidade, estado civil, 
profissão), residente e domiciliado na    , nº        , Bairro  , 
Cidade de  , Estado de   , CEP  , portador do RG nº   , 
(órgão Expedidor) e CPF nº  , DECLARA, que se enquadra na condição de 
MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI 
COMPLEMEMTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

 
Para tanto anexa   o comprovante de   opção   pelo Simples   obtido através   do site:h 
ttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; do Ministério da Fazenda - 
Receita Federal e/ou Termo de Opção do SIMPLES, registrado ou autenticado na Junta Comercial 
  (indicar o local da sede ou domicílio da licitante, onde for o registro). 

 

  , de de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
Representante legal da Empresa 

CPF:    

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm%3B
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 
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ANEXO VI  

MODELO DA ROPOSTA 

 
Proposta que faz a (Nome da Empresa)   , pessoa jurídica de 
direito público privado, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na  , nº , 
Bairro ,    Cidade    de  ,    Estado    de  , CEP 
  ,   telefone ,   e-mail , neste   ato   representado   pelo 
Sr(a) 
   ,   (nacionalidade,   estado    civil,    profissão),     residente     e     domiciliado 
na , nº          , Bairro , Cidade de , Estado de 
  , CEP , para DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT V. TOTAL 

 
 

01 

 
LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, 
QUATRO PORTAS COMPLETO COM 
CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, 
COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM 
CONDUTOR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARANATAMA 

 
 

Mês 

 
 

12 

  

 Total Geral  

 
 

 
1. Valor Total da Proposta: R$ ( ) 

 

2. Forma de Pagamento: . 

 

3. Validade da Proposta: dias (não inferior a 60 dias); 
 

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer 
título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação. 

 
  , de de 2022 

 
 
 

(Assinatura do representante legal da empresa) ( PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022  

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 

 ANEXO VII  

MODELO DA PROCURAÇÃO 

 
OUTORGANTE: Qualificação (nome, endereço/razão social, etc.) 

 

 
OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado) 

 
 

OBJETO: Representar a Outorgante na Tomada de Preços nº 002/2022, promovida pela Câmara 
Municipal de PARANATAMA, Estado de Pernambuco, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação– CPL. 

 
PODERES: Para representá-la em todos os atos em Licitações Públicas da Empresa Outorgante 
podendo apresentar Documentos de Identificação, Documentos de Habilitação (quando for o caso) 
e Propostas Financeiras, passar recibo, rubricar documentos, apresentar impugnações, assinar lista 
de presença, atas e contratos, abrir mão de prazo recursal, interpor recursos e impugná-los, 
formular ofertas, inclusive verbais, negociar preços, ter vista dos autos, e praticar todos os atos 
necessários ao fiel cumprimento deste mandato. 

 
VALIDADE: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 
 
 

 
  , de de 2022 

 
 
 
 
 

 
Empresa 

Nome/Cargo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


