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CARTA CONVITE N° 01/2018-CPL-CMB 

 

A CAMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, através de seu Presidente, 
Vereador FREDSON SANTOS DE OLIVEIRA, faz saber aos interessados que 
fará realizar, na CAMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, situada na Rua 29 de 
dezembro, s/n, Bairro Centro, BENEVIDES/PA, Processo Licitatório sob a 
modalidade CONVITE, do Tipo POR ITEM, melhores condições de pagamento, 
prazo de entrega e qualidade do objeto oferecido, tudo dentro das normas 
específicas que regulam o sistema e de acordo com este edital, da Constituição 
Federal, Constituição Estadual, Lei Nº. 8.666/93, de 21/06/93, modificada pelas 
Leis Nº. 8.883, de 08/06/94 e 9.648 de 27/05/98, e demais modificações 
posteriores.  

  
 

1 – OBJETO (ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE)  
Contratação de empresa para fornecer moveis planejados em MDF, para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Benevides, de acordo com 
as seguintes especificações: 

 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SECRETARIA GERAL UND QTDE 

01 Mesa Em “L” medindo 2,00x1,50x0,75m UND 01 

02 Estaçao de trabalho, para 01 lugar, medindo 1,20x0,60x0,75m UND 01 

03 Nicho aéreo, medindo 3,00x0,60x0,30m UND 01 

  

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA TESOURARIA UND QTDE 

04 Estaçao de trabalho, para 02 lugares, medindo 2,50x0,60x0,75 UND 01 

05 Estaçao de trabalho, para 01 lugar, medindo 1,30x0,60x0,75m UND 01 

 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SALA DE REUNIOES UND QTDE 

06 Mesa redonda com 1,30m de diametro UND 01 

07 Balcao medindo, 1,50x0,90x0,45m UND 01 

 

 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SALA DE ARQUIVO UND QTDE 

08 Armario Arquivo, medindo 3,15x2,75x0,30m UND 01 

09 Armario Arquivo, medindo 3,50x2,75x0,30m UND 01 
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ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA COZINHA UND QTDE 

10 Armario aéreo, medindo 3,00x0,70x0,30m UND 01 

11 Armario de pia, medindo 1,40x0,90x0,70m UND 01 

 

 
 

2 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
2.1. As propostas deverão ser entregues em dois envelopes separados, sendo 
um contendo a documentação necessária para habilitação no Certame e outro 
contendo a proposta de preços no seguinte endereço - Rua 29 de dezembro, 
s/n, Bairro Centro, BENEVIDES/PA, Estado do Pará, até as 10h00 do dia 06 de 
junho de 2018. 
2.2. Caso a sua empresa não tenha interesse em participar da referida Carta 
Convite, a mesma terá que remeter uma carta justificando a ausência. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1. Não poderão participar da presente licitação empresas que estejam 
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 
8.666/93. 
3.2. Com falência decretada. 

 
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02 
Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, 
contendo, obrigatoriamente, em sua parte externa e frontal os dizeres conforme 
quadros a seguir: 
 
 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
(IDENTIFICAÇÃO DA FIRMA PROPONENTE COM SEU RESPECTIVO 
CNPJ) 
CAMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

ITEM DESCRIÇÃO – PLENÁRIO UND QTDE 

12 Mesa de som, medindo 1,20x0,90x0,70 UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – RECEPÇAO UND QTDE 

13 Mesa com armário, medindo 1,80x1,00x0,75m UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SECRETARIA LEGISLTIVA UND QTDE 

14 Estaçao de trabalho para 04 lugares, medindo 
4,00x0,60x0,75m 

UND 01 

15 Armario arquivo com portas, medindo 3,00x1,00,0,75m UND 01 
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CARTA CONVITE Nº 001/2018-CPL 
DATA DE ABERTURA: 06/06/2018. 

 

 
5 - O envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO NO 
CERTAME, deverá conter a seguinte documentação: 

a) Cédula de identidade do representante legal; 
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, as atas regularmente arquivadas de eleição de 
seus diretores; 

d) Cartão de CNPJ; 
e) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa; 

f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal 
e/ou Certidão Negativa Tributária e Não Tributária da Fazenda Estadual 
e/ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos para com a Fezenda 
Municipal; 

g) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, 
demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
com os mesmos efeitos da CNDT. 

 
5.1.1. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente. 
5.1.2. No caso de serem apresentados documentos relativos à regularidade 
fiscal (art. 29 da Lei nº 8.666/93) ou Certidão Negativa de Falência e de 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial sem menção expressa do prazo de 
validade, será automaticamente adotado o prazo de validade de 90 (noventa) 
dias consecutivos contados a partir da data de sua emissão. 
5.1.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida nas alíneas “b” à “h” do art. 5°, mesmo que 
esta apresente alguma restrição quanto a regularidade fiscal, sob pena de 
inabilitação. 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
(IDENTIFICAÇÃO DA FIRMA PROPONENTE COM SEU RESPECTIVO 
CNPJ) 
CAMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
CARTA CONVITE Nº 001/2018-CPL 
DATA DE ABERTURA: 06/06/2018. 
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5.2 – No Envelope n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – deverá conter a 
proposta, emitida em 01 (uma) via impressa, rubricada em todas as suas 
folhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante, em um 
envelope lacrado, além dos seguintes elementos necessários à sua 
elaboração:  
5.2.1 – Prazo de validade da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias contados a 
partir da data de apresentação;  
 
 
6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
6.1. As propostas serão analisadas no dia 06 de junho de 2018, as 10h00min, 
pela Comissão de Licitação, que escolherá a que melhor atender aos 
interesses da Câmara Municipal, considerando Valor Global dos Serviços, 
Condições de Pagamento e  Qualidade do objeto oferecido.  
6.2. O envelope 01 - DOCUMENTAÇÃO será aberto, sendo que os 
documentos neles contidos serão examinados e rubricados pelos membros da 
Comissão - Serão considerados inabilitados os proponentes que não 
apresentarem os documentos exigidos no “item 5” deste Convite, ou que 
apresentarem documentos rasurados ou com prazo de validade vencido na 
data da abertura dos envelopes 01. 
6.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
ME´s ou EPP´s, estas serão consideradas provisoriamente habilitadas até 
a apresentação das certidões fiscais com validade no prazo estipulado pela 
CPL ou, no caso de não apresentação dos documentos, a(s) mesma(s) serão 
inabilitadas. Para comprovação de habilitação, as certidões deverão ser 
protocoladas junto à Secretaria da Câmara Municipal, no prazo estipulado na 
ata. 
6.4. Os envelopes nº 02 – DA PROPOSTA COMERCIAL serão devolvidos 
fechados aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha 
havido recurso ou após a sua denegação. 
6.5. Será aberto o envelope 02 – DA PROPOSTA COMERCIAL, contendo as 
propostas de preços dos proponentes habilitados, desde que tenha havido 
renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que 
trata o art. 109, inc. I “a” da Lei 8.666/93, através da assinatura na Ata, ou 
Termo de Renúncia. Caso contrário, a data da abertura será comunicada 
diretamente às proponentes (podendo tal intimação ocorrer através de 
publicação na imprensa oficial) após julgado o recurso interposto, ou decorrido 
o prazo sem interposição de recursos. 
6.6. Uma vez aberta, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas 
ou omissões. 
6.7. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos 
estabelecidos no item 5 deste instrumento convocatório, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com os 
requisitos deste Convite.  
6.8. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão 
corrigidas automaticamente pela Comissão. 
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6.9. Da sessão de abertura e apreciação dos envelopes será lavrada ata 
circunstanciada. 
6.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 
3 (três) dias úteis para reapresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas que ensejaram a sua desqualificação. 
 
7 - DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO E PREÇO MÁXIMO 
7.1. O valor global orçado pela Câmara Municipal de Benevides para a 
execução do serviço e material é de R$-22.998,00 (vinte e dois mil 
novecentos e noventa e oito reais). Este valor deverá ser considerado como 
preço máximo pelas proponentes participantes desta Carta Convite. 
7.2. Proposta com valor superior estará automaticamente desclassificada. 
 
8 - DO PRAZO E FORMA DE RECEBIMENTO 
8.1. A empresa vencedora após assinatura do Contrato, obriga-se a entregar 
os móveis, objeto desta Carta Convite, no prazo de 20(vinte dias) contados a 
partir da solicitação emitida pela CMB. 
8.2. O pagamento poderá ser feito após emissão de Nota Fiscal atestada por 
funcionário designado. 
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
9.1. A Comissão fará a adjudicação à licitante classificada em primeiro lugar 
pelo menor preço global proposto. 
9.2. Após o procedimento acima descrito, a adjudicatária será convocada a 
assinar o Termo de Contrato (minuta constante do anexo “V” deste Convite) 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis após a convocação formal, junto à 
Câmara Municipal de Benevides. Decorrido o prazo acima estipulado, se 
adjudicatária não aceitar ou retirar o instrumento contratual, decairá do direito à 
mesma, sujeitando-se às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e 
multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato. 
9.3. A Câmara Municipal de Benevides poderá, quando o convocado não 
assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório, convocar os proponentes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 
8.666/63 e suas posteriores alterações. 
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. A empresa contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção 
individual, bem como as ferramentas e demais equipamentos necessários para 
a execução do objeto licitado. 
10.2. A empresa contratada será responsável por todos os ônus e obrigações 
concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos 
danos e prejuízos que a qualquer título causar ao contratante, ao meio 
ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços 
contratados, respondendo por si e por seus sucessores. 



 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 

Estado do Pará 

 

Página 6 de 17 

 

 

10.3. A Câmara Municipal de Benevides reserva-se o direito de anular ou 
revogar a presente Carta Convite, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 
da Lei nº 8.666/93. 
10.4. A Câmara Municipal de Benevides reserva-se o direito de deixar de 
executar o objeto da presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua 
necessidade e disponibilidade financeira, sem prévio acordo com o licitante 
vencedor, não cabendo a este qualquer tipo de indenização. 
10.5. Informações fornecidas verbalmente por pessoas pertencentes ao quadro 
de servidores da Câmara Municipal de Benevides não serão consideradas 
como motivos para impugnações. 
10.6. A participação, na presente Carta Convite implica no conhecimento e na 
aceitação plena deste Convite e suas condições. 
10.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições 
contidas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar 123, de 15/12/2006, e, se for o caso, conforme disposições da 
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações 
pertinentes à matéria. 
10.8. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes 
ao objeto da presente licitação é o Foro de Benevides, excluído qualquer outro. 

  
11 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto da presente 
licitação correrão por conta da dotação orçamentária:  

 
Elementos de despesa: 
01.031.0001.2-002 - Manutenção da Câmara Municipal,  
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.  
  

10.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
10.1 - A CAMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, ESTADO DO PARÁ, reserva-se ao 
direito de anular ou revogar esta licitação, ou alterar os quantitativos.  
10.2 - Em casos de divergências entre o valor unitário e o global, prevalecerá aquele 
que serviu de base para o julgamento.  
10.3 - A critério da Comissão Julgadora poderão ser recusadas as propostas que 
contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que possam dificultar o julgamento.  
10.4 - Quando houver divergência entre o valor em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o último.  
10.5 - Qualquer alteração na qualidade especificada ou na quantidade (acréscimo ou 
redução) do produto adquirido poderá ser determinada pela Administração Pública 
Municipal, nos limites estipulados no § 1o. do artigo 65 da Lei N.º 8.666/93 mediante 
aditamento do contrato.  
10.6 - Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e 
apresentação da que trata o presente Convite. 
10.7 - A simples apresentação das propostas implicará a aceitação integral das 
condições fixadas neste Convite, bem como a observância dos regulamentos e 
normas legais pertinentes. 
10.8 – Reserva-se à Administração Pública o direito de fazer a adjudicação pelo 
melhor preço, melhores condições de pagamento, prazo de entrega e qualidade do 
objeto oferecido, bem como revogar a licitação por interesse público superveniente 
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devidamente justificado, podendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação.  
10.9 - A seu critério exclusivo, a Comissão de Licitação poderá solicitar parecer 
técnico para julgamento das propostas. 
10.10 - Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CAMARA MUNICIPAL 
DE BENEVIDES, sito à Rua 29 de dezembro, s/n, Bairro Centro, BENEVIDES/PA.  
10.11 - Fica eleito o foro da Comarca do contratante, para solucionar quaisquer 
questões oriundas desta licitação (observando o imperativo legal do art. 55, § 2º, da 
Lei nº 8.666/93).  
10.12 - Constituem anexos desta carta convite:                                              

 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Modelo de Proposta 
ANEXO III – Declaração em Atendimento ao art. 27, inciso V, da lei Nº 

8.666/93 e art. 7º, inciso XXXIII, da C.F. 

ANEXO IV - Declaração de Atendimento aos Requisitos do Edital. 
ANEXO V – Minuta de Contrato 
 

Benevides 29 de maio de 2018. 
 
 
 

Welington Guedes Figueiredo 
Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

                      
1. FINALIDADE  

A finalidade deste TERMO é preconizar as condições, independentemente de 

outras exigências integrantes do EDITAL para contratação de empresa para 

fabricação e fornecimento de moveis planejados em MDF, para atender às 

necessidades da Câmara Municipal de Benevides, conforme quantitativo e as 

especificações técnicas relacionadas neste Termo de Referência.  

2. OBJETO (ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE)  

O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa 

para fornecer moveis planejados em MDF, para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Benevides, de acordo com as seguintes especificações:  

 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SECRETARIA GERAL UND QTDE 

01 Mesa Em “L” medindo 2,00x1,50x0,75m UND 01 

02 Estaçao de trabalho, para 01 lugar, medindo 1,20x0,60x0,75m UND 01 

03 Nicho aéreo, medindo 3,00x0,60x0,30m UND 01 

  

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA TESOURARIA UND QTDE 

04 Estaçao de trabalho, para 02 lugares, medindo 2,50x0,60x0,75 UND 01 

05 Estaçao de trabalho, para 01 lugar, medindo 1,30x0,60x0,75m UND 01 

 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SALA DE REUNIOES UND QTDE 

06 Mesa redonda com 1,30m de diametro UND 01 

07 Balcao medindo, 1,50x0,90x0,45m UND 01 

 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA COZINHA UND QTDE 

10 Armario aéreo, medindo 3,00x0,70x0,30m UND 01 

11 Armario de pia, medindo 1,40x0,90x0,70m UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SALA DE ARQUIVO UND QTDE 

08 Armario Arquivo, medindo 3,15x2,75x0,30m UND 01 

09 Armario Arquivo, medindo 3,50x2,75x0,30m UND 01 
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3. CUSTOS E DESPESAS.  

3.1.  O custo estimado total da presente contratação é de R$ 23.000,00 (vinte e três 
mil reais)  

3.2.  O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços, em anexo, elaborado 
com base em pesquisa de mercado realizada com objetivo de apurar a média de 
preços praticados.  
4. DA ENTREGA E PRAZO DE VIGÊNCIA.  

4.1. Os moveis deverão ser entregues na Câmara Municipal, conforme solicitação 
do setor responsável, até 20 dias após a solicitaçao;  

4.2. O Contrato a ser firmado deverá ter vigência até 31 de dezembro de 2018, 
podendo ser prorrogado, observando o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93.  

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO  

 A licitação deverá ser realizada na modalidade Carta Convite, do tipo Menor 
Preço Global, melhores condições de pagamento, prazo de entrega e qualidade do 
objeto oferecido de acordo com os ditames legais previstos na Lei Federal n.º 
8.666/93.  
  

6. DAS DEMAIS CONDIÇÕES  

Outras condições conforme Edital deste processo licitatório.  
  

 
OSWALDO GONZAGA SANTOS 

Secretario Geral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO – PLENÁRIO UND QTDE 

12 Mesa de som, medindo 1,20x0,90x0,70 UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – RECEPÇAO UND QTDE 

13 Mesa com armário, medindo 1,80x1,00x0,75m UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SECRETARIA LEGISLTIVA UND QTDE 

14 Estaçao de trabalho para 04 lugares, medindo 4,00x0,60x0,75m UND 01 

15 Armario arquivo com portas, medindo 3,00x1,00,0,75m UND 01 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
 
 

Carta Convite nº 001/2018-CPL-CMB  
 
Contratação de empresa para fabricação e fornecimento de moveis planejados em 
MDF, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Benevides. 
 
Razão Social: 
 
Endereço: 
 
Fone/Fax: 
 
CNPJ: 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SECRETARIA GERAL UND QTDE 

01 Mesa Em “L” medindo 2,00x1,50x0,75m UND 01 

02 Estaçao de trabalho, para 01 lugar, medindo 1,20x0,60x0,75m UND 01 

03 Nicho aéreo, medindo 3,00x0,60x0,30m UND 01 

  

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA TESOURARIA UND QTDE 

04 Estaçao de trabalho, para 02 lugares, medindo 2,50x0,60x0,75 UND 01 

05 Estaçao de trabalho, para 01 lugar, medindo 1,30x0,60x0,75m UND 01 

 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SALA DE REUNIOES UND QTDE 

06 Mesa redonda com 1,30m de diametro UND 01 

07 Balcao medindo, 1,50x0,90x0,45m UND 01 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA COZINHA UND QTDE 

10 Armario aéreo, medindo 3,00x0,70x0,30m UND 01 

11 Armario de pia, medindo 1,40x0,90x0,70m UND 01 

 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SALA DE ARQUIVO UND QTDE 

08 Armario Arquivo, medindo 3,15x2,75x0,30m UND 01 

09 Armario Arquivo, medindo 3,50x2,75x0,30m UND 01 
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_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO – PLENÁRIO UND QTDE 

12 Mesa de som, medindo 1,20x0,90x0,70 UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – RECEPÇAO UND QTDE 

13 Mesa com armário, medindo 1,80x1,00x0,75m UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SECRETARIA LEGISLTIVA UND QTDE 

14 Estaçao de trabalho para 04 lugares, medindo 4,00x0,60x0,75m UND 01 

15 Armario arquivo com portas, medindo 3,00x1,00,0,75m UND 01 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 

8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF. 

 

 

 

 

A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_______________________, sediada _________________________, por 

intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) ______________________, 

portador (a) da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e CPF nº 

______________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, 

da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 

(dezesseis). 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz 

(). 

 

 

______________, em _____ de _____________de 2018. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: 

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 1 – 

DOCUMENTAÇÃO. 

- OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA 
CONVOCAÇÃO 

 

Processo Administrativo nº 

 

Carta Convite nº 

 

 

 

▪ Declaro (amos), para os devidos fins, que tomei (amos) conhecimento de todas as 

informações constantes na Carta Convite xxx/2018. 

▪ Declaro (amos), ainda que atendemos a todas exigências e que detenho (emos) 

capacidade técnico-operacional (instalações, aparelhamento e pessoal) para 

fornecimento do (s) produtos (s) para o (s) qual (is) apresentamos proposta. 

▪ Declaro (amos), que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

______________, em ____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

Nome ou razão social: 

CNPJ: 

Endereço e telefone: 

Nome do representante legal: 

 

OBS: 

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA; 

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2018-CPL-CMB 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA 
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOVEIS 
PLANEJADOS EM MDF, QUE ENTRE SI FAZEM DE 
UM LADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, 
DE OUTRO LADO_________________________, 
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, pessoa jurídica de direito publico interno, 
com CNPJ Nº 04.203.394/0001-36, com sede na Rua 29 de Dezembro nº 01, Bairro 
Centro, Benevides-PA, CEP 68.795-000, neste ato representada pelo seu Presidente, 
Sr. FREDSON SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Vereador, portador da 
Carteira de Identidade RG nº 1811979-PC/PA, e do CPF nº 307.618.912-34, residente 
e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e 
de outro lado, _____________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
com CNPJ nº _________________________, – com sede na 
__________________________________________________, ________________, 
Estado do ___________, neste ato representado por ________________________, 
o(a) senhor(a) __________________________, ___________, 
_____________________, portador(a) da cédula de identidade nº 
________________________, portador(a) do CPF/MF nº ____________________, 
domiciliado(a) e residente à _________________________________________, 
Estado do Pará, denominado para este ato CONTRATADO, tem justo e acordado o 
presente Contrato Administrativo de locação de veículos, nos termos da Carta Convite 
nº CC-____/2018-CPL-CMB, mediante as cláusulas e condições abaixo indicadas que 
se obrigam a cumprir e observar fielmente. 
 
CLÁUSULA I – ORIGEM DO CONTRATO 
O presente Contrato Administrativo nº ____/2018, é decorrente da CARTA CONVITE, 
nº CC ____/2018-CPL-CMB, e ocorrerá por conta da dotação orçamentária respectiva 
apontada na manifestação contábil que fica fazendo parte integrante da presente. 

 
CLÁUSULA II – REGIME JURÍDICO  
Este contrato administrativo será regulado pela Lei Federal nº 8.666, de 22 de junho 
de 1993 e pelas alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 5.416/87, com alterações 
posteriores a Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de 1994. 
CLÁUSULA III – OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS  
Contratação de empresa para fabricação e fornecimento de moveis planejados em 
MDF, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Benevides, conforme 
especificações; 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SECRETARIA GERAL UND QTDE 

01 Mesa Em “L” medindo 2,00 x 1,50 x 0,75m UND 01 
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ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA TESOURARIA UND QTDE 

04 Estação de trabalho, para 02 lugares, medindo 2,50 x 0,60x0,75 UND 01 

05 Estação de trabalho, para 01 lugar, medindo 1,30 x 0,60x0,75m UND 01 

 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SALA DE REUNIOES UND QTDE 

06 Mesa redonda com 1,30m de diâmetro UND 01 

07 Balcão medindo, 1,50 x 0,90 x 0,45m UND 01 

 

 

 

 

 
CLÁUSULA IV – PREÇOS, CONDIÇOES DE PAGAMENTOS 
DO PREÇO – O presente contrato tem o valor total global de R$ ____________ 
(______________________).  
  
4.2. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.2.1.  O CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante Ordem Bancária creditada 
em Conta Corrente indicada pela CONTRATADA, após protocolo de entrada da(s) 
Nota(s) Fiscal(is) e/ou Fatura devidamente atestada junto à CONTRATANTE, em um 
prazo de até 5(cinco) dias úteis.  

02 Estação de trabalho, para 01 lugar, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75m UND 01 

03 Nicho aéreo, medindo 3,00 x 0,60 x 0,30m UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SALA DE ARQUIVO UND QTDE 

08 Armário Arquivo, medindo 3,15 x 2,75x 0,30m UND 01 

09 Armário Arquivo, medindo 3,50 x 2,75x 0,30m UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA COZINHA UND QTDE 

10 Armário aéreo, medindo 3,00 x 0,70 x 0,30m UND 01 

11 Armário de pia, medindo 1,40 x 0,90 x 0,70m UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – PLENÁRIO UND QTDE 

12 Mesa de som, medindo 1,20 x 0,90x0,70 UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – RECEPÇAO UND QTDE 

13 Mesa com armário, medindo 1,80x1,00x0,75m UND 01 

ITEM DESCRIÇÃO – MOVEIS PARA SECRETARIA LEGISLTIVA UND QTDE 

14 Estação de trabalho para 04 lugares, medindo 4,00 x 0,60x0,75m UND 01 

15 Armário arquivo com portas, medindo 3,00 x 1,00,0,75m UND 01 
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4.2.3.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência.  
4.2.4.  Para efetivação do pagamento a regularidade jurídica e fiscal será comprovada, 
por meio do CRRC – Certificado de Regularidade de Registro Cadastral. 
CLÁUSULA V – PRAZO DE VIGÊNCIA 
5.1. A Contratação de empresa para fabricação e fornecimento de moveis planejados 
em MDF, referente ao presente processo, terá validade até 31 de dezembro de 2018, 
contados a partir da assinatura do Contrato;  
5.2. À Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir 
o Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
5.3. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou 
obrigações inerentes ao presente contrato, por quaisquer das partes, sem prévia e 
expressa autorização da outra.  
5.4. A eficácia legal dar-se-á a partir da publicação do extrato do Contrato no Mural 
das Licitações do TCM/PA, no Portal da Câmara Municipal de Benevides e no Diário 
Oficial do Estado do Pará. 
 
CLÁUSULA VI – RECURSOS FINANCEIROS 
Para atender as despesas decorrentes desta Licitação a contratante valer-se-á de 
recursos orçamentários, ainda não comprometidos com outros objetivos, respeitado os 
respectivos elementos de Despesas e Programa de Trabalho, consoante identificação 
a seguir: 
 

 CAMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 

 01.031.0101.2001 – Manutenção da Câmara Municipal. 

 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 
 
CLÁUSULA VII – PENALIDADES 
7.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, garantida a defesa prévia, 
poderá ser aplicada a empresa contratada, quaisquer das sanções previstas no artigo 
87, bem como rescisão do contrato pelo descumprimento dos itens constantes no art. 
78, todos da lei que rege a matéria.   
7.2. A extinção do presente contrato, importará no pagamento ao contratado de 
indenização correspondente a 50% (cinquenta por cento) do que lhe caberia referente 
ao restante do contrato. 
 
CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
A empresa contratada devera disponibilizar os veículos com as características 
descritas no item 2.0 do edital, mensalmente durante 24 horas.  
 
CLÁUSULA IX – RESCISÃO DO CONTRATO 
Por conveniência da contratante, ou do interesse público, as partes contratantes 
acordam que o presente contrato Administrativo poderá ser rescindindo: 

a) Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII do Art. 78 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) Contratualmente, sendo devido o pagamento da indenização prevista na 
cláusula VII – item 7.2. 

c) Judicialmente nos temos da legislação processual.     
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CLÁUSULA X – FORO 
Para solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrente do presente, fica 
declarado competente o foro da comarca da sede da contratante, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA XI – REGISTRO E PUBLICAÇÃO 
Este contrato será publicado no Portal das Licitações do TCM/PA. E o seu extrato, no 
Diário Oficial do Estado do Pará, até o 5º dia do mês subsequente a sua assinatura. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato Administrativo, na 
presença de duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 
 

 
Benevides/PA, ____ de _________ de 2018. 

 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 
FREDSON SANTOS DE OLIVEIRA 

Presidente 
 
 
 
 

________________________________________ 
Empresa  

 
 
 
___________________________________                           
Nome:                                                                                       
CPF nº  
___________________________________ 
Nome:                                                                                       
CPF nº 
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