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     EDITAL DE LICITAÇÃO  
Processo Administrativo n.º 43/2023   

                                Modalidade Convite n.º 001/2023   

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

  

O MUNICÍPIO DE AFUÁ, torna público que, por determinação do Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO e faz saber aos interessados 

que fará realizar, na SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO 

CENTRO ADMINISTRATIVO-SEMGE, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, 

situada na Travessa 27 de dezembro, s/n.º, Centro-Afuá/PA-CEP: 68.890-000, 

Processo Licitatório sob a modalidade Convite, do Tipo Menor Preço Global, melhores 

condições de pagamento, prazo de entrega e qualidade do objeto oferecido, conforme 
descrição contida no anexo I, parte integrante deste Edital, tudo dentro das normas 

específicas que regulam o sistema e de acordo com este edital, da Constituição 

Estadual, Lei N.º 8.666/93, modificada pelas Leis N.º 8.883, de 08/06/94 e 9.648 de 

27/05/98 e demais modificações posteriores.   

     
1- DO ATO CONVOCATÓRIO-APRESENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO E ABERTURA DAS 

PROPOSTAS   

   

1.1-Pelo presente, este Órgão convida V.Sa. a informar, caso haja interesse, os preços 

dos itens, objeto desta LICITAÇÃO, no anexo especificado, para possível contratação 

e/ou compras.   

   

1.2-As propostas deverão ser apresentadas, com os valores de todos os itens, até a 

data e hora expressa na mesma, em envelope fechado, na sede deste Órgão, 

adjudicando-se a proposta que apresentar o melhor preço, melhores condições de 

pagamento, prazo de entrega e qualidade do objeto oferecido.   

   

1.3-A abertura das propostas se dará no dia 10 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas, 

podendo o objeto ser adjudicado ao interessado.   

   

2 – DA PUBLICIDADE   

2.1 – O Aviso da Carta Convite será publicado no site oficial do Município 

www.afua.pa.gov.br, Placard deste órgão e no Geo-obras do Tribunal de Contas dos 

Municípios.   

   
3 - OBJETO DA LICITAÇÃO   

    

3.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

(GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO PARA MOTOR SINTÉTICO), PARA 

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA REPRESENTAÇÃO EM BELÉM/PA, conforme 

consta nos anexos:  

http://www.afua.pa.gov.br/
http://www.afua.pa.gov.br/
http://www.afua.pa.gov.br/
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANT. UND  

01 GASOLINA ADITIVADA 15000 LITROS 

02 ÓLEO PARA MOTOR SINTÉTICO 36 LITROS 

 

4- DA PARTICIPAÇÃO     

4.1-Podem participar da Licitação – Convite todos os interessados que foram 

convidados e/ou aqueles devidamente cadastrados que manifestam interesse com 

antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação da proposta.   

   

5 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS   

5.1-Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão apresentar 

no dia e hora fixados no preâmbulo deste edital, dois envelopes fechados contendo a 

seguinte inscrição:   

   
ENVELOPE N.º 01-HABILITAÇAO   

AO MUNICIPIO DE AFUÁ   

CONVITE N.º 001/2023  

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE   

   
ENVELOPE N.º 02-PROPOSTA   

AO MUNICIPIO DE AFUÁ   

CONVITE N.º 001/2023 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE    

   

5.2-O envelope “HABILITAÇAO” deverá conter:   

5.2.1 - Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei federal n° 

6.404/76 ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores;  

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

prova de diretoria em exercício;  

d) Decreto de autorização, no caso 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. 

 

6.2.2 - Documentos Relativos à Habilitação Técnica  

a) Comprovação de experiência anterior similar em termos quantitativos e 

qualitativos ao objeto licitado, por meio de atestado emitido por entidades de direito 

público ou privado;  
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b) Declaração de possuir as condições operacionais de mão-de-obra, transporte, 

armazenagem e distribuição, necessárias ao cumprimento do objeto licitado (ANEXO 

V);  

c) Prova do alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura 

Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica;   

d) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 

na forma do § 2º, do art. 32 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, nos 
termos do modelo no (ANEXO V)  

 

e) Certificado de Autorização expedido AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO 

(ANP) de que a empresa está autorizada a comercialização dos produtos objeto da 

presente licitação em estado regular.  

f)  Modelo de Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, na forma do 

disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal: (ANEXO V). 

 

7. - Documentos Relativos à Habilitação Econômico-Financeira  

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

exigíveis e apresentados na forma da lei (com comprovação de registro na Junta 

Comercial, no caso de sociedades por ações, ou acompanhado de cópia dos termos de 

abertura e encerramento do livro diário registrado na Junta Comercial, nos demais 

casos, e assinatura do representante legal e de profissional habilitado no CRC), que 

comprovem a boa situação financeira. Tratando-se de empresa criada neste exercício, 

deverá ser apresentado balanço de abertura;  

b) O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração 

Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal 

do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED); 

c) A boa situação financeira da empresa, com exceção das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, será comprovada mediante o cálculo dos índices 
contábeis de Liquidez Corrente (ILC), Geral (ILG) e de Solvência Geral (SG), a ser 

calculado e demonstrado pela licitante, e assinado por seu representante legal e por 

profissional habilitado no CRC, com resultados maiores ou igual a um (> ou = 1), 

consequente da aplicação das fórmulas estabelecidas abaixo:   

Índice de Liquidez Geral (ILG) - indica quanto a empresa possui em disponibilidades, 

bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, 

com vencimento neste mesmo período.  

                          ILG =   AC + RLP   onde,  

                                      PC+ ELP  

  

AC = Ativo Circulante         ,         PC = Passivo Circulante  

RLP = Realizável à Longo Prazo ,         ELP = Exigível à 

Longo Prazo  
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Índice de Liquidez Corrente (ILC) - indica quanto a empresa possui em recursos 

disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas 

dívidas de curto prazo.   

                                     ILC = AC   onde,  

                                              PC  

  

AC = Ativo Circulante         ,         PC = Passivo Circulante  

  

Solvência Geral Endividamento (SG) – Indica o quanto que a empresa dispõe em 

Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos 

líquidos, também os permanentes.   

  

                SG =      AT   _   onde,            

PC + ELP    

  

 AT = Ativo Total    ,    PC = Passivo Circulante   ,    ELG = Exigível à Longo 

Prazo  

  

8.– Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial 
da sede da empresa. 

 

8.1 - Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista.  

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

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

licitação;  

c) Certidão que prove a regularidade junto à Fazenda Estadual, Federal e 

Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional, 

abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas, conforme Portaria do Ministério 

da Fazenda nº 358 de 05 de setembro de 2014);  

e) Certidão que prove a regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço.  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

   

8.2-O envelope “PROPOSTA “deverá conter:   

   

9-DA PROPOSTA DE PREÇO   

   

9.1-As propostas deverão ser apresentadas individualmente por cada participante, 

devendo apresentar sua proposta na carta, de acordo com formulário de coleta de 

preços anexo a este Edital, sem emendas rasuras ou ressalvas.   
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10-DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO   

   

10.1- A ausência de documentos e a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto no item 5.0, inabilitará a proponente.   

10.2-Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como fator 

determinante, melhor preço, melhores condições de pagamento, prazo de entrega e 

qualidade do objeto oferecido pelos clientes e outros requisitos estabelecidos neste 

Convite, e os previstos na legislação pertinente.   

   

10.3-Será desclassificada a proposta que não atender as exigências deste Convite ou 

que contiver preços excessivos ou manifestantes inexequíveis.   

    

10.4- Ocorrendo empate nos preços propostos, licitação será decidida por sorteio.   

10.5-Competirá à comissão de Licitação lavrar atas circunstanciadas da abertura e 

julgamento da licitação.   

   

10.6-Julgada a licitação, o processo licitatório será encaminhado ao Órgão responsável 

para a competente homologação.   

   
11 - DOS RECURSOS   

   

11.1-Será facultado aos licitantes, nos termos do art.109 6º da Lei n.º 8.666/93, 

interposição de recursos, conforme situações, prazo e condições ali estabelecidos, 

decaindo do direito, ultrapassados os prazos previstos, os quais deverão ser dirigidos 

ao Setor de Licitações, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual 

poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão, ou, nesse prazo, 

fazê-los subir à apreciação da Autoridade destinatária, devidamente informados. Os 

recursos deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo da PREFEITURA.   

   

12 – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO  

12.1 PREÇOS:    

12.1.1 Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, despesas de 

transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.    

   
12.2 FORMA DE PAGAMENTO:    

12.2.1 A PREFEITURA efetuará os pagamentos à LICITANTE VENCEDORA no prazo 

de vigência contratual, em até 05 (cinco) dias contados da data do atestado de 

recebimento e aceite dos serviços efetivamente executados, com o devido 

apontamento no documento fiscal, podendo ocorrer antecipação dos pagamentos, 

relativos as etapas, caso as mesmas sejam efetivamente executadas antes dos prazos 

previstos no referido anexo.    
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12.2.2 Verificado qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a 

PREFEITURA fará sua devolução, ou solicitará carta de correção, ficando o prazo de 

pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo 

adicional para a PREFEITURA.    

12.2.3 Coincidindo o vencimento da fatura com sábados, domingos, feriados ou ponto 

facultativo e em dias que não houver expediente na PREFEITURA, será transferido 

para o primeiro dia útil subsequente, sem quaisquer ônus para a mesma.   

   
13-DAS PENALIDADES    

13.1-O descumprimento total das obrigações assumidas caracterizará inadimplência da 

contratada, ou licitante vencedora, sujeitando-a às seguintes penalidades: advertência, 

multa, suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AFUA, ESTADO DO PARÁ bem como a declaração de idoneidade, conforme previsto 

na Lei N.º 8.666/93, salvo a superveniência comprovada de motivo de força maior, 

desde que aceito pela Administração.   

   

14-DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA    

14.1-Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto da presente licitação 

correrão por conta da dotação orçamentaria:   

 

12 – GABINETE DO PREFEITO  

04.122.0037.2-004 – Manutenção da Representação em Belém  

3.3.90.30.00.00  – Material de Consumo  

   

16– DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

   

16.1– A Vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do Contrato. 

   

17-DAS DISPOSICÕES GERAIS    

   

17.1- A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ, reserva-se ao 

direito de anular ou renovar esta licitação, ou alterar os quantitativos.   

   

17.2-Em caso de divergência entre o valor unitário e o global, prevalecerá aquele que 

serviu de base para o julgamento.   

   

17.3-A critério da comissão julgadora poderão ser recusadas as propostas que 

contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que possam dificultar o julgamento.   

   

17.4-Quando houver divergência entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá 

o último.   
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17.5-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 § 1°. do artigo da Lei N.º 8.666/93 mediante 

adiantamento do contrato.   

   

17.6-Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração da proposta 

que trata o presente convite.   

   

17.7-A simples apresentação das propostas implicará a aceitação integral das 

condições fixadas neste Convite, bem como a observância dos regulamentos e normas 

legais permanentes.   

   
17.8-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 renovar a licitação por interesse público superveniente 

devidamente justificado, podendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação.    

     

17.9-Maiores informações poderão ser obtidas na sede da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE AFUÁ, sito à praça Albertino Baraúna, centro – Afuá/PA – CEP: 68.890-000. 

 

17.11-Fica eleito o foro da Comarca de Afuá, para solucionar quaisquer questões 

oriundas desta licitação (observando o imperativo legal do art. 55, § 2º, da Lei n.º 

8.666/93).   

 

AFUÁ, 02 de fevereiro de 2023.  

   

 

 

 

ROSILEY CANELA DE MELO  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação   
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA PROCESSO N.º 43/2023  

CONVITE N.º 001/2023  

 

  

   

1– OBJETO    

 

1.2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

(GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO PARA MOTOR SINTÉTICO), PARA 

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA REPRESENTAÇÃO EM BELÉM/PA. 

  

   

 

2 – JUSTIFICATIVA   

   

2.1 . As atividades  desenvolvidas na Prefeitura Municipal de Afuá, são os justos 

motivos para a referida aquisição, no sentido de garantir o abastecimento do veículo 

da representação de Belém, durante o ano de 2023. O julgamento do certame, será 

o de menor preço por item. 

 

 

3- ESPECIFICAÇÃO, QUATITATIVO E PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO E TOTAL. 

 

 
   LOTE I- PARA ATENDER A REPRESENTAÇÃO EM BELÉM – LOCAL DE ENTREGA BELÉM 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 
QUANTIDADE UNIDADE MARCA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL  

01 
GASOLINA 
ADITIVADA  

15.000 LITRO   
- 

R$7,76 R$116.400,00 

02 
ÓLEO MOTOR 
SINTÉTICO   

36 LITRO   
- 

R$39,74 R$1.430,64 

  TOTAL R$117.830,64 

 

 

Afuá/PA, 02 de fevereiro de 2023.   

 

 

   
 CLELIANA SILVA DE SOUZA 

Secretária Municipal de Gestão 
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ANEXO II   

CONVITE N.º 001/2023 

  

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS   

  

Empresa:   

Endereço: 

CNPJ: Telefone 

E-mail:   

 

   

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA-PA   

   

Prezados Senhores,   

   

1.1 Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta para a contratação de empresa 
para o fornecimento de combustíveis (gasolina aditivada e óleo para motor sintético) 
para manutenção do veículo da representação em Belém/PA, conforme consta no(s) 
anexo(s):  

 

VALOR DA PROPOSTA: R$ XXXXXXXXXX  

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS   

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: XXXXXXXXXXXXXXX   

   

Pela LICITANTE:   

Dados da pessoa encarregada da assinatura do contrato: nome, nacionalidade, RG   

(órgão e estado expedidor), CPF, endereço: rua, número, bairro, CEP e cidade), 

telefone, correio eletrônico institucional, correio eletrônico pessoal” e cargo que ocupa 

na empresa proponente.   

   

Data:    

Assinatura do Representante Legal da LICITANTE   
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ANEXO III   

CONVITE N.º 001/2023 

  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII, DO 

ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL   

   

Empresa:   

Endereço:   

CNPJ:   

      

   

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em   

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art, 7º da constituição Federal 

combinado com o inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, de que não possuímos em 

nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito anos) em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo 

ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.   

   
   

   Local, ________________________de_______________de_____________   

   
   
   
   
   

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL   
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ANEXO V MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO  

MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COMO 

COOPERATIVA (NOS TERMOS DO  ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07)    

   
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

   

   

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ n.º 

__________________________, por intermédio de seu responsável 

________________________, CPF n.º ____________________, declara, para fins de 

participação no Convite n.º        /2023, que:   

   

( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 

123/06;    

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei  

Complementar n.º 123/06;    

( ) é Micro Empreendedor Individual.    

   

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar n.°123/06.   

   

   

 Local e data: ___________________________________________    

   

   

   

   

______________________________________________________    

Licitante   
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO N.º      /2023 

 

 

Pelo presente CONTRATO que entre si celebram, de um lado, MUNICÍPIO DE AFUÁ, 

representado neste ato, pelo Senhor Prefeito ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, 

brasileiro, casado, economista,  portador do RG-nº 2410125 SSP/PA  e CPF nº 

226.543.642-91, residente na cidade de Afuá-PA,  doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE e, de outro  lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, 

com sede XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob n.º XXXXXXXXXXX, neste 

ato representada por XXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG n.º 

XXXXXXXXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na 

XXXXXXXXXXXXXX, de ora em diante denominada pura e simplesmente 
CONTRATADA, tem entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e 

despachos constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 43/2023–CONVITE N.º 

001/2023, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, 

o seguinte:    

    

DO OBJETO:    

Constitui objeto do presente Instrumento Contratual a contratação de empresa do ramo 

pertinente para O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA E 

ÓLEO PARA MOTOR SINTÉTICO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA 

REPRESENTAÇÃO EM BELÉM/PA, conforme especificações arroladas abaixo:  

 

 

DETALHAMENTO DO OBJETO 
 

LOTE I- PARA ATENDER A REPRESENTAÇÃO EM BELÉM – LOCAL DE ENTREGA BELÉM 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 
QUANTIDADE UNIDADE MARCA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL  

01 
GASOLINA 
ADITIVADA  

15.000 LITRO   
  

  

02 
ÓLEO MOTOR 
SINTÉTICO   

36 LITRO   
  

  

  TOTAL  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

a) Os produtos contratados deverão ser de boa procedência e, no que couber, 

segundo os padrões definidos pelos órgãos de controle de qualidade e padronização, 

considerando-se também as disposições da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), que será aplicada subsidiariamente.  

b) A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais, consoante cronograma 

estabelecido pela Contratante, contados a partir da data de assinatura deste Contrato, 
e em conformidade com as especificações contidas na Cláusula Primeira deste ajuste. 

c) Os materiais descritos na Cláusula Primeira deste Contrato serão recebidos:  
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c.1) provisoriamente, por intermédio do responsável pelo recebimento dos produtos 

no local de entrega, para posterior comprovação da conformidade com o que foi 

efetivamente contratado; verificação da qualidade; e, quantidade do objeto, sendo ainda 
constatado com as especificações descritas na Cláusula Primeira deste Contrato, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.  

c.2) definitivamente, por um servidor ou comissão legalmente designada para essa 

finalidade, após comprovação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente 

aceitação, impreterivelmente no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

entrega.  

c.3) rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido na Cláusula Primeira 

deste Contrato.  

d) Ainda que os materiais sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na 

forma da lei, a responsabilidade da contratada pela validade, qualidade e segurança 

dos mesmos.  

e) A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, 

quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes 

especificações, verificadas posteriormente;  

f) O produto recusado será considerado como não entregue;  

g) A substituição dos produtos recusados nos prazos contidos neste contrato 

deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da comunicação da 

irregularidade à Contratada;  

h) Os custos de retirada e devolução dos produtos rejeitados, bem como quaisquer 

outras despesas decorrentes, correrão por conta da Contratada, sem quaisquer ônus 

à Contratante.  

i) O objeto deverá ser entregue conforme solicitação desta Prefeitura.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  

  

a) Importa o presente contrato em R$ .................... 

(..............................................................), conforme proposta comercial apresentada 

pela Contratada na Modalidade Convite nº 001/2023– CPL/PMA e o pagamento será 

efetuado pelo Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Afuá, sendo 

creditado em conta corrente da Contratada através de Ordem Bancária, mediante a 
comprovação do fornecimento dos itens constantes na  Cláusula Primeira, devendo 

ser emitida a Nota Fiscal/ Fatura correspondente, expedida de acordo com a legislação 

vigente, contendo a descriminação dos materiais fornecidos. Não havendo documentos 

a regularizar ou entregar, o pagamento será processado no prazo de até 30 (trinta) dias 

do mês subsequente à data do protocolo da Fatura/Nota Fiscal.  

b) A Administração exigirá a comprovação de regularidade fiscal da empresa na 

ocasião do pagamento da fatura.    

 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DE ENTREGA  

A empresa contratada deverá proceder à primeira entrega do objeto do Contrato, termos 

e de acordo com as especificações e quantidades solicitadas pela Contratante sob pena 



   

                                                                                       

ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
                        C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

 

_____________________________________________________________________________________________________   
                                      Travessa 27 de dezembro, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA  

   

de se estabelecer à caducidade de seu direito, facultando-se à PMA adoção das 

medidas administrativas e legais cabíveis, destinadas à continuidade dos 

fornecimentos.  

 

CLÁUSULA QUINTA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS   

Para fazer face às despesas decorrentes deste processo licitatório, a 

Contratante utilizar-se-á da Funcional Programática:   

 

12 – GABINETE DO PREFEITO  

04.122.0037.2-004 – Manutenção da Representação em Belém  

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  

      

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:    

CLÁUSULA SEXTA. As despesas para o atendimento desta licitação correrão por 

conta de verba própria, prevista no orçamento vigente da PREFEITURA, classificada 

sob as rubricas orçamentária:    

  

12 – GABINETE DO PREFEITO  

04.122.0037.2-004 – Manutenção da Representação em Belém  

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  

 

    DO SUPORTE LEGAL:     

 CLÁUSULA SETIMA. Este contrato será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

posteriores atualizações.     

    

    DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:    

  CLÁUSULA OITAVA. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços objeto deste 

contrato;    

       

 CLÁUSULA NONA. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA . Na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado da 
PREFEITURA.    

     

    DA VIGÊNCIA:    

  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A vigência do presente instrumento será de até 

12 (doze) meses, contada da assinatura do presente Contrato, respeitadas as 

determinações do artigo 57, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 

suas posteriores atualizações.    

    

    DO VALOR:    
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    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O valor total deste contrato corresponde à R$ 

XXXXXX.  

       

      

    DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO:    
    DOS PREÇOS:    

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Deverão estar contidos no preços: tributos, 

impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, encargos sociais e trabalhistas, 

despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.          

     

DA FORMA DE PAGAMENTO:    

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O pagamento será efetuado após 05 (cinco) dias 

da realização da medição, de acordo com a Cláusula 16ª.     

   

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Verificado qualquer irregularidade na emissão da 

Nota Fiscal/Fatura, a PREFEITURA fará sua devolução, ou solicitará carta de 

correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua 
regularização, sem qualquer custo adicional para a PREFEITURA.    

    

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Coincidindo o vencimento da fatura com sábados, 

domingos, feriados ou ponto facultativo e em dias que não houver expediente na 
PREFEITURA, será transferido para o primeiro dia útil subsequente, sem quaisquer 

ônus para a mesma.     

    

                DO REAJUSTE:    

 CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA. Os preços constantes na proposta não sofrerão 

qualquer reajuste, nos termos da legislação em vigor.     

        

                ENCARGOS:    

  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA 

todos os encargos da legislação trabalhista, seguro de acidentes do trabalho, bem 

como todas as demais obrigações para com a Previdência Social, Tributos, Federais 

e Municipais, decorrentes do cumprimento do instrumento contratual.    

    

    RESPONSABILIDADES:    
CLÁUSULA DÉCIMA NONA. A CONTRATADA se responsabiliza de forma única 

por prejuízos decorrentes de acidentes do trabalho. eventualmente ocorridos durante 
a execução dos serviços, bem como danos de qualquer natureza causados a 
terceiros.    

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA. Eventualmente, ocorridos durante a execução dos 

serviços, bem como danos de qualquer natureza causados a terceiros. 

    

    DAS PENALIDADES:    
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 CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA. O não cumprimento das condições 

estabelecidas no presente instrumento, e ainda, a prática de qualquer transgressão 
contratual por parte da CONTRATADA, sujeitará a mesma nas seguintes sanções:    

    

1. - Advertência por escrito;    

2. - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, 

percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse 

mesmo valor;    

3. - Excedido o limite de 10% (dez por cento), a PREFEITURA poderá rescindir 

unilateralmente o contrato e suspender a CONTRATADA de seu cadastro de 

fornecedores, sem prejuízo da multa acima prevista e sem renúncia por parte da 
PREFEITURA das providências legais cabíveis.    

     
 CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEGUNDA. A multa prevista na alínea 2 da cláusula 

anterior, poderá ser descontada das faturas a serem pagas à CONTRATADA.    

    

    DA RESCISÃO DO CONTRATO:    

 CLÁUSULA VIGÉSSIMA TERCEIRA. A PREFEITURA poderá, por manifesto 

interesse público e a qualquer tempo, suspender total ou parcialmente, bem como 

rescindir o contrato, sem que tal ato gere qualquer direito a indenização à 
CONTRATADA.    

    
  CLÁUSULA VIGÉSSIMA QUARTA.  A PREFEITURA poderá, ainda, declarar 

rescindido o  contrato, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, 

além das hipóteses previstas no artigo 77 a 79, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

posteriores atualizações, também nos seguintes casos:    

    

1. na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato;    

2. pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais ou pelo seu 

cumprimento irregular;    

3. quando, pelas reiteradas impugnações feitas pela PREFEITURA, ficar 

evidenciada a incapacidade da CONTRATADA para dar execução ao contrato 

ou para prosseguir na sua execução;    

4. se a CONTRATADA transferir o contrato, no todo ou em parte, sem prévia e 

expressa autorização da PREFEITURA; e,     

5. por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público.    

       

 DA FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA:    

 CLÁUSULA VIGÉSSIMA QUINTA. A fiscalização do instrumento contratual será de 

responsabilidade do Senhor IRANEI DA SILVA FERNANDES, Fiscal do Contrato, 

nomeado pelo Decreto n.º 001/2023-GAB/PMA, o qual providenciará as anotações, 

em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução, 

determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos 

observados.    
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 Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem as suas 

competências deverão ser solicitadas às autoridades competentes em tempo hábil, 

para a adoção das medidas convenientes.    

    

    DISPOSIÇÕES GERAIS:    

 CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEXTA. A CONTRATADA tem pleno conhecimento de 

todos os itens e anexos do respectivo CONVITE N.º 001/2023, a eles se obrigando 

como se neste estivessem transcritos.    

 

    DO FORO:    

 CLÁUSULA VIGÉSSIMA SETIMA. As partes elegem o Foro da Comarca de Afuá, 

Pará, para dirimir qualquer dúvida em relação ao presente instrumento abrindo mão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.    

    

 E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes já qualificadas no 
preâmbulo do CONTRATO N.º      /2023, digitalmente.     

    

Afuá-PA, ______ de __________ de 2023.     

    

   

 

 

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO    

Prefeito Municipal  

  

 

 

  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Contratado    

-    
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