
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0919/2019-SEMAD/PMRP

LICITAÇÃO Nº 1/2019-003 PMRP 

MODALIDADE: CONVITE

TIPO: menor preço global

ÓRGÃO REQUISITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 8.666/93 e alterações posteriores e d emais legislações aplicáveis. 

O Município de RONDON DO PARÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, 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. 

O Edital e anexos poderá ser obtido na página: www.rondondopara.pa.gov.br, www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico/ e 

no Setor de  licitações, em dias úteis, das 08:00 à 12:00h, na Rua Gonçalves Dias, 400 - Centro de Rondon do Pará. 

Informações pelos telefones: 94 3326-1394 / 2008 ou cplrondondopara@gmail.com

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA

LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PRÉDIO DA PMRP, LOCALIZADO À RUA 

GONÇALVES DIAS, 400

DATA: 28 de Novembro de 2019  HORÁRIO:  11:00

CLÁUSULA PRMIERA - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ.

1.2. O fornecimento dos itens licitados deverão seguir rigorosamente as especificações técnicas e as condições de 

fornecimento contidas no Termo de Referência. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO 

2.1. As informações e esclarecimentos complementares sobre este Convite e seus anexos, poderão ser solicitados à 

Comissão pelos interessados, por escrito, email: cplrondondopara@g mail.com / cplrondondopara@yahoo.com.br ou, no 

endereço Rua Gonçalves Dias nº 400, Centro, Rondon do Pará, no horário de expediente das 07h30min às 13h30min, 

diretamente no Departamento de Protocolo da PMRP. 

CLAUSULA TERCEIRA -  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

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

especialidade, objeto deste certame, junto à Comissão de Licitação do Município de RONDON DO PARÁ, e 

devidamente habilitada, e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas deste instrumento convocatório 

seu(s) anexo(s), bem como estenderá aos não cadastrados, desde que se cadastrem e manifestem interesse em 

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). 

3.2 - 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. 

3.3 - 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. 

3.3.1 Empresas que possuam em seu quadro de sócios ou como funcionários, representantes neste certame, 

prestadores de serviços ou com qualquer vínculo em sua gestão Pessoas Físicas que se insiram nas previsões típicas 

da Lei Federal n. 12.813/2013. 

3.4 - 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. 

CLAUSULA QUARTA - DO CREDENCIAMENTO

4.1. Na sessão de abertura, que se realizará no local, dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste Convite, as licitantes 

participantes deverão, apresentar-se perante a Comissão de Licitação afim de efetuar seu credenciamento como 
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participante deste convite, fornecendo os “documentos credenciais”. 

4.2 Entende-se por “documentos credenciais”: 

4.2.1 A empresa deverá estar legalmente representada, no momento da abertura dos envelopes através 

de apenas uma pessoa, titular, representante legal ou pessoa expressamente credenciada através de 

documento de Procuração ou Credenciamento (Modelo-Anexo V) da empresa devidamente reconhecida em 

Cartório. 

4.2.2. A identificação do representante perante a Comissão Permanente de Licitação será realizada no 

ato da entrega dos envelopes de habilitação e proposta comercial, no local, data e horário definidos neste 

CONVITE, entregando a Comissão cópia da Carteira de Identidade e d os documentos mencionados no subitem 

4.2.3 infra, os quais serão analisados pela Comissão quando do início da sessão de abertura.

4.2.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à 

Comissão Permanente de Licitação, cópia autenticada do contrato social ou ata de assembléia geral da empresa 

licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal, e ainda da cópia autenticada da carteira de 

identidade.

4.2.4 Cartão Nacional de Pessoa Jurídica emitido pela Receita Federal do Brasil (Cartão do CNPJ/MF);

4.3. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 não inabilitará a 

licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa.

4.4 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, da mesma forma, uma empresa poderá ser 

representada por apenas um representante; 

4.5 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. 

4.6 A ausência do representante legal ou a não apresentação do documento que o credencia não implicará a 

desclassificação do licitante, mas farão com que este fique sujeito às decisões tomadas pela CPL no decorrer dos 
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trabalhos

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

5.1 As licitantes deverão apresentar, no envelope Nº 01, os seguintes documentos complementares para fase de 

habilitação, da presente licitação: 

5.2 - Documentação Relativa à Capacidade Jurídica: 

a) Carteira de identidade e CPF do(s) sócio(s)

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de docu mentos de eleição de seus administradores; 

c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva e dos documentos oficial de identificação dos sócios. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, aco mpanhada de prova de diretoria em exercício; e 

e) 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; 

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

g) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, 

bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, em conformidade com o parágrafo 2º, do 

art. 32, da Lei nº 8.66/93.

h) Declaramos que a empresa ___________________ , inscrita sob o CNPJ_______________, sediada à 

___________________________, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista
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5.3 - Comprovação da regularidade fiscal: 

a) Cartão Nacional de Pessoa Jurídica emitido pela Receita Federal do Brasil (Cartão do CNPJ/MF);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a prova de regularidade, seja esta negativa 

ou positiva com efeito de negativa, quando a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, 

quando esta não for parte de Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil; 

d) Certidão Negativa de Débito Municipal onde se localiza a sede da proponente ou do Município licitante

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT);

g) Certidão de Regularidade Fiscal (Tributária e Não Tributária, quando o Estado sede do licitante fornecer os dois tipos), 

fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, vigente na data de abertura 

desta licitação.

g.1) Caso a empresa atue, comprovadamente (cartão do CNPJ ou FIC), apenas no ramo de prestação de serviços, ficará desobrigada 

de apresentar certidão negativa de débito estadual;

5.3.1 A licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 

123/2006 e alterações inseridas pela Lei Complementar nº 147/2014, deverá apresentar declaração (Modelo - Anexo II) 

de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, juntamente com a comprovação de 

enquadramento emitida pela Junta Comercial. 

5.3.2 A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP), que atender ao item 5.3.1, deverá 
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apresentar todas as certidões previstas neste Convite, ainda que com restrições, na forma do art. 43 da LC n. 123/06 

alterada pela LC n. 147/14. A sua contratação será condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove 

a sua regularidade, em prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da sessão em que foi declarada como vencedora 

do certame. 

5.3.3 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 

Administração, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

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

5.3.3.1 O benefício de que trata o item 5.3.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, 

da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

5.3.3.2 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.3.2, implicará na inabilitação 

do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 5.3.2, sem prejuízo das penalidades previstas neste 

Convite. 

5.4 - Documentações Relativas à Qualificação Econômica - Financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (ou Recuperação Judicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

5.5 Todos os documentos exigidos pertinentes à constituição legal da empresa referem-se à jurisdição do local da sede 

da licitante; 

5.6 A documentação acima deverá ser apresentada em uma única via, impressas ou datilografadas, escritas em língua 

portuguesa, sem emendas, rasuras e/ou repetições; 

5.7 As empresas poderão apresentar a documentação em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em 

Cartório, ou ainda por cópia acompanhada do original a fim de ser autenticada por qualquer membro da Comissão (art. 

32, da Lei Nº 8.666/93) durante a sessão pública, ou publicada em Órgão da Imprensa Oficial. 

5.7.1 Os documentos previstos poderão ser autenticados a partir do original, até as 12 horas do último dia que 

anteceder o dia marcado para abertura dos envelopes Documentação e Proposta; 
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5.7.1.1. Não serão aceitas para autenticação junto a Comissão Perm anente de Licitação, cópia de outra 

cópia autenticada, somente de documentos originais. 

5.7.2 Serão aceitas somente cópias legíveis; 

5.7.3 Não serão aceitos documentos que contenham rasuras que comprometam sua leitura e/ou interpretação 

ou aferição de datas.

5.8. A comprovação dos documentos mencionados na Cláusula V deverão ser concretizada com a inclusão da 

Documentação em envelope fechado (colado ou lacrado), rubricado nos lacres e subscrito:

    CONVITE Nº 1/2019-003 PMRP

    PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

    ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

    PROPONENTE: 

    CNPJ DO PROPONENTE: 

5.9 Será julgada inabilitada a proponente que colocar os documentos em envelopes trocados

5.10 Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão (§ 6º, Art. 43, da Lei Nº 8.666/93). 

CLAUSULA SEXTA - VI - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. Em envelope fechado e indevassável, que faça referência ao número do Convite ao qual se destina e com 

identificação da licitante proponente (subscrito abaixo), a licita nte deverá apresentar sua proposta de preços, que poderá 

ser apresentada no formulário que segue como ANEXO deste instrumento ou em papel timbrado da empresa, 

preferencialmente com o mesmo teor do citado anexo. 

    CONVITE Nº 1/2019-003 PMRP

    PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

    ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

    PROPONENTE: 

    CNPJ DO PROPONENTE: 
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6.1.1. A apresentação de proposta que não contenha todos os dados indicados ensejará a desclassificação da 

licitante. 

6.2. 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, portando procuração outorgando poderes para devido fins de licitação, sem emendas, rasuras, borrões, 

acréscimos ou entrelinhas, com todos os claros preenchidos e deverão ser compostas de:

a) Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo - Anexo III), assinada, pelo representante 

legal da licitante, com preços globais em Real (R$), prazo de validade da proposta não inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura;

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Modelo - Anexo IV);

c) Planilha de Orçamento, com os preços 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 o 

fornecimento e instalação dos itens licitados. 

6.2.1. Cotar os preços unitários, total do item, total do lote e global da proposta 

6.2.1.1. O preço deverá ser expresso em reais, sendo que serão aceitas no máximo 02 (duas) 

casas decimais após a vírgula. 

6.2.1.2 A licitante deverá indicar, para cada tipo de produto, expresso por extenso e algarismos, 

o preço por unidade e, unicamente por algarismos, o valor total do item, considerando as quantidades 

estimadas, constantes do referido Anexo. 

6.2.2 Para efeito de julgamento, prevalecerá o valor por extenso unitário, em caso de divergência entre 

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

cálculos 

6.2.3 Indicar os seguintes prazos na proposta: 
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6.2.3.1 Prazo de entrega. 

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

licitação; 

6.2.3.3 Forma de pagamento, conforme Termo de Referência.

6.5 Indicar marca, tipo, espécie e/ou características dos produtos  cotados; 

6.6 Apresentar quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO A SER ONERADA 

7.1. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos os impostos, taxas e as despesas decorrentes do 

fornecimento e instalação dos materiais, bem como, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 

recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; 

7.2. Os recursos necessários para fazer frente às despesas referentes ao objeto da licitação onerarão na seguinte 

dotação orçamentária: Exercício 2019 Atividade 1601.133920131.2.189 Realiação de Eventos Culturais , Classificação 

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2019 Atividade 1601.133920131.2.189 Realiação de Eventos 

Culturais , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de t erc. pessoa jurídica.

7.3. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal e recibo para liquidação e pagamento da despesa, que ocorrerá no 

prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de apresentação da mesma, desde que o documento de cobrança esteja 

em condições de liquidição e pagamento.

7.4 O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na 

proposta e na nota fiscal, devendo isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em 

que deverá ser efetuado o crédito.

7.5. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 

regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), FGTS, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede o CONTRATADO, em original ou em fotocópia autenticada.
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7.6. A  PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as 

especificações apresentadas e aceitas.

7.7. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

7.8. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

7.8.1 A contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento de despesa separados, conforme exigencia 

da Nova Contabilidade Pública.

7.8.2 - Na Nota Fiscal deverá conter o numero do Convite e do Contrato, condiçao exigida para 

emissao do Empenho.

CLÁUSULA OITAVA: DO PROCESSO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

8.1. A licitação será processada e julgada com observância dos seg uintes procedimentos:

8.1.1. Abertura dos envelopes nº 01 - HABILITAÇÃO com a devida apreciação pela Comissão e demais 

licitantes, momento, em que poderão ser interpostas as devidas impugnações, que serão registradas em ata e 

analisadas e julgadas no momento da reunião ou em separados, pela CPL, situação essa, em que será marcada uma 

nova data para pronunciamento do resultado e conseqüente abertura das propostas;

8.2. Abertura dos envelopes nº 02 - PROPOSTAS, dos licitantes devidamente habilitados;

8.2.1. Todas as propostas serão rubricadas pelos licitantes que de sejarem e pela Comissão;

8.2.2. Os materiais discriminados na planilha de custo deverão estar de acordo com os anexos constantes 

neste edital, sob pena de desclassificação.

8.2. Serão desclassificadas as propostas: 
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8.2.1. 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 cont eúdo; 

8.2.2. que estiverem com preços unitários superiores aos constantes do orçamento do PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, preços 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;

8.2.3. propostas com preços inexeqüíveis ou excessivos ou que não estejam suficientemente claras e que não 

atendam às exigências deste Convite;

8.3. No julgamento, a Comissão utilizará o critério de seleção da proposta mais vantajosa e será vencedor o licitante 

que apresentar a proposta de acordo com o Convite e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme § 1º Inciso I do Art. 

45, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.3.1. As Licitantes deverão apresentar proposta com preço global para objeto desta Licitação;

8.3.2. No caso de absoluta igualdade de propostas, a Comissão decidirá por sorteio, na mesma sessão de 

julgamento, para fins de classificação;

8.4. A Comissão de Licitação poderá notificar, a seu critério ou por recomendação dos Setores Competentes, 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 ex equibilidade, para que comprove(m) a viabilidade de sua

(s) proposta(s), a compatibilidade dos preços ofertados. 

8.4.1.Caso não atendida a notificação no prazo fixado, ou, atendida, se a sua análise revelar a inexequibilidade 

do preço ofertado, nos termos do disposto no § 3º do artigo 44 da Lei Federal n.º 8.666/93, a proposta ficará 

desclassificada. 

8.5. 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. 

8.6. No julgamento a CPL declarará vencedora a licitante que cotar o MENOR PREÇO GLOBAL, e será adjudicado o 
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objeto desta Licitação.

8.7. É facultado à Comissão, em qualquer das fases da Licitação, a promoção de diligências destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo licitatório, desde que não ha ja alteração da proposta inicial;

8.8. Após apresentação, análise e julgamento das propostas apresentadas, a Comissão elaborará circunstanciado e 

conclusivo relatório, que será submetido às considerações do Ordenador de Despesas.

8.9 Se a licitante vencedora não for convocada para assinatura do contrato dentro do período de validade da proposta, ou 

seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, esta 

poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

8.10 Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação, sem a solicitação ou a convocação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

8.11. A Comissão de Licitação efetuará a classificação ordinal das propostas, publicando o resumo do ato no Diário 

Oficial.

Parágrafo Único - Uma vez abertas às propostas, depois de decorridos os prazos recu rsais ou desistência do direito a 

recurso, por partes dos licitantes, não caberão quaisquer recursos ou impugnações relativas à fase de habilitação 

preliminar.

CLÁUSULA NONA: DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. É assegurado a qualquer interessado o direito de impugnar o referido Edital, conforme dispõe §1º, do artigo 41, da 

Lei nº 8.666/93, bem como os atos praticados pela Comissão Permane nte de Licitação.

9.2. Os recursos administrativos contra as decisões da Comissão serão processados na forma prevista no artigo 109, 

da Lei nº 8.666/93 e alterações.

9.3. Para que sejam conhecidos os recursos, o licitante interessado deverá, quando proferido o julgamento manifestar-

se desde logo, preliminarmente sobre seu recurso ou impugnação, o qual constará obrigatoriamente na ata dos 

trabalhos.
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9.3.1. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração 

total ou parcial das decisões da Comissão deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao 

recurso próprio.

9.3.2. - A licitante deverá comunicar a Comissão o recurso interposto, logo após ter sido protocolizado junto ao 

Departamento de Protocolo - em dia de expediente no horário das 7h30 às 13h30 -, situado na sede da Prefeitura 

Municipal de Rondon do Pará.

9.3.2.1 - Em hipótese alguma será aceito recurso encaminhado pelo correio,  correio eletrônico, fac-

símile, ou qualquer outro meio de comunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

10.1. A adjudicação será feita à empresa que cotar o menor preço global;

10.2. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA se reserva ao direito de adjudicar no todo ou em parte, o 

objeto licitado, em função dos elevados interesses da entidade e o publicará no quadro de avisos da(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDON DO PARA.

10.3. Caberá ao Ordenador do PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, a homologação dos resultados 

apurados pela Comissão Permanente de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRAZO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO 

DO SERVIÇO

11.1 Os itens serão recebidos no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, localizada na 

Rua Gonçalves Dias nº 400, Centro, com prazo de entrega e instalação dos materiais em até 05 (cinco) dias corridos, 

contados a partir do recebimento da ordem de compras ou documento equivalente, emitido pela PMRP

11.2 Não será aceita mercadoria entregue em desacordo com a Ordem de Compra. O fornecedor deverá apresentar 01 

(uma) nota fiscal para cada Ordem de Compra recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações 

incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, trocar a referida 

Nota Fiscal num prazo de 24 horas.

11.2.1. Não serão atestadas as faturas ou notas fiscais que não tiverem de acordo com as descrições do objeto 
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deste Convite e das cláusulas que regem esta licitação.

11.3 Não serão aceitos produtos contrabandeados, pirateados ou falsificados e com avarias, ocasionadas durante o 

transporte, devendo estes serem trocados por outro, em perfeito estado de acordo com as especificações descritas, 

tendo a mesma o prazo o de 05 (cinco) dias úteis, após o comunicad o do almoxarifado para a substituição do mesmo.

11.4 No ato do recebimento dos produtos, será realizada a conferência de todos os itens fornecidos.

11.4.1 Todos os materiais deverão ser de excelente qualidade, 100% novos (sem reforma ou 

recondicionamento), de primeiro uso.

11.5 O prazo de garantia de fábrica dos materiais deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias.

11.6. O contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor Cícero Rosa Cunha designado como fiscal do contrato, 

para atuar de acordo com  o  Art. 67 da lei 8.666/93.

11.6.1 Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos bens/produtos e instalação, o Fiscal do 

contrato, poderá ainda sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, 

sempre que essa medida se tornar necessária.

11.6.2 Caberá ao Fiscal do Contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 

fornecimento dos bens/produtos mencionados, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou 

defeitos observados.

11.6.3. Caberá ao Fiscal do contrato o recebimento provisório no que couber e só após o recebimento definitivo 

dos produtos deverá ser aceita e recebida a Nota Fiscal.

11.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal designado deverão ser solicitadas ao 

Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes.

11.8. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CONTRATO 

12.1. As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão no contrato a ser firmado com a licitante 

vencedora, conforme minuta anexa. 

12.2. O licitante vencedor deverá assinar o contrato dentro do pra zo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento 

da notificação do órgão licitante, sob pena de convocação do licitante que o seguir na ordem classificatória, para 

assinatura do contrato nas mesmas condições oferecidas pela propos ta vencedora;

12.2.1. A licitante vencedora deverá obrigatoriamente assinar o contrato com certificado digital (e-CNPJ), 

conforme Resoluções do TCM: nº 11.535/TCM de 01 de Julho de 2014 e  nº 11.536/TCM de 01 de Julho de 2014; caso o 

contrato for enviado através de endereço eletrônico, o Contratante deverá reenviar o contrato a Contratada em até 48 

(quarenta e oito) horas para a publicação do mesmo.   

12.3. 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.

12.3.1 - a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

12.4. Poderão ser efetuadas, a critério do órgão licitante, acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e 

serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, mantendo-se as demais disposições 

contratuais.

12.5 - Para assinatura do contrato, a licitante vencedora será convocada para apresentar em até 5 (cinco) 

dias cópia de: Alvará de Funcionamento e Certidões de Regularidade Fiscal válidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES 

13.1. O descumprimento das obrigações decorrentes do instrumento contratual sujeitará o contratado às seguintes 

sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente:

a) advertência;
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b) multa, no percentual de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento), por cada dia de atraso na entrega dos 

serviços, mais o percentual de 5% (cinco por cento)  do valor do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a dois anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade.

13.2. Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 11.1, alíneas “c” e “d”, os licitantes que praticarem atos ilícitos 

visando frustrar os objetivos desta licitação.

13.3. Sujeitar-se-ão as sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. As obrigações afetas à contratação estão previstas na Minuta de Contrato, parte integrante desse instrumento 

convocatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

15.1. Os licitantes poderão obter esclarecimentos gerais sobre este ato convocatório, através do telefone 3326 -1394 / 

2008, no horário de 8 às 13h, ou no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - Setor de Licitação -

Rua Gonçalves Dias, nº 400-Centro-Rondon do Pará-PA.

15.2. Somente terão validade, para efeito de elaboração da documentação e propostas, as solicitações de 

esclarecimentos feitos por escrito à Comissão Permanente de Licitação e protocolizadas no Setor de Protocolo da 

PMRP, em dia de expediente, no horário das 7:30h às 13:30h, e pôr ela respondidas, também por escrito, sob a forma 

de circular dirigida a todos os licitantes, assim como, também só terão validade os recursos e impugnações da mesma 

forma expressas;

15.3. O simples comparecimento à Licitação, implicará na afirmação do licitante de que está de posse, conhece e 

examinou detalhadamente este Convite e que ao formular sua proposta, não encontrou discordância nos dados e 
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condições fornecidas;

15.4. Não será permitida a participação na Licitação, consórcio ou  grupo de firmas, ou de empresas subcontratadas;

15.5. O PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA se reserva, também o direito de transferir, por despacho 

motivado do qual dará ciência aos interessados, adiar e anular a presente licitação, em qualquer de suas fases, bem 

como de desistir da adjudicação de seu objeto, sem que desses atos, resultem qualquer direito à reclamação ou 

indenização por parte de qualquer licitante;

15.6. Os casos omissos surgidos após a abertura das propostas, ficarão sujeitos à interpretação da CPL.

15.7. É expressamente proibida a contratação de servidor pertecente ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDON DO PARA durante a vigência do Contrato;

15.8. É expressamente proibida, também a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia 

autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA;

15.9. É vedada a subcontratação de outra empresa para execução do serviço objeto desta licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rondon do Pará, Estado do Pará, para dirimir dúvidas oriundas desta Licitação, 

ficando expressamente vedada à eleição de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA. DOS ANEXOS 

17.1 Constituem anexos desta carta convite, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - MODELO - DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

ANEXO III - MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO V - CREDENCIAMENTO

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

     RONDON DO PARÁ - PA, em 20 de Novembro de 2019.
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     ALBERTO ABREU ARAUJO 
    Comissão de Licitação

    Presidente

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ____________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da cédula de identidade Nº ______________ e 

do CPF Nº ______________ , DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto no Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência 

como critério de desempate no certame em epígrafe e demais benefícios da referida LC.  

Cidade/UF, ______ de____________2019.

(Carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)

ANEXO III

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA

«ENDERECO_DA_CONTRATANTE»

Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Sr. Presidente,

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , devidamente inscrita no CNPJ 

sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., em atendimento ao CONVITE Nº1/2019-003 PMRP do PROCESSO Nº 
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0919/2019-SEMAD/PMRP, que objetiva a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ., apresentamos a 

nossa proposta nas seguintes condições:

VALOR GLOBAL R$ ____________ (valor por extenso).

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de _____ (_____________) dias, contados da data do julgamento 

das propostas.

Condições de Pagamento: conforme estabelecido no CONVITE;

(Nome do Banco), (código da agência) e (número da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.

Dados da pessoa que assinará o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereço, e-mail e número telefônico).

Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos da referido CONVITE.

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os preços unitários e o global por nós ofertados, serão para executar a obra conforme as exigências e especificações 

do Termo de Referência, disponibilizados na presente Licitação.

2. Os preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas ao completo fornecimento de 

todo o material e mão-de-obra necessários à instalação dos mesmos, encargos sociais e fiscais, equipamentos, 

ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.

3. Entregaremos o material e a instalação dos mesmo dentro do prazo estipulado na ordem de serviço, conforme 

definido no CONVITE Nº 1/2019-003 PMRP

4. Aceitamos os acréscimos ou supressões do valor do contrato, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93.

Local e Data.
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Atenciosamente,

(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, ___________________________________________ , como representante devidamente constituído de 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] representante da empresa 

_________________________________________, para fins deste CONVITE Nº 1/2019-003 PMRP, declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do CONVITE Nº 1/2019-003 PMRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato de CONVITE Nº 1/2019-003 PMRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 

ou de fato de CONVITE Nº 1/2019-003 PMRP quanto a participar ou não da referida licitação; 

O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CONVITE Nº 1/2019-003 PMRP, antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação; 

O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com 

ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação, antes da abertura oficial das propostas; e 

Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

Cidade/UF, ______ de____________2019.

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)

ANEXO V
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CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

_________________ e CPF sob nº ____________________, a participar da licitação instaurada pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, na modalidade CONVITE 1/2019-003 PMRP, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, CNPJ 

________________, Endereço(completo) _______________________ bem como formular propostas verbais, recorrer e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Cidade/UF, ______ de____________2019.

(Nome e Assinatura do Credenciante)

Assinatura reconhecida em cartório
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