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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-

CMS- UASG 927542 
 
PROCESSO Nº: 

014/2021-CMS. 

 

 

 

OBJETO: 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA 
PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS 
MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU 
ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU 
CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, 
GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, 
EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E 
PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTARÉM, COM CESSÃO DO 
USO DE IMAGEM. 

VALOR TOTAL: 
 

R$ 81.295,38 (oitenta e um mil duzentos e noventa e cinco 
reias e trinta e oito centavos) 

TIPO: MENOR PREÇO. 

FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta, empreitada por preço unitário. 

INTERESSADO: Diretoria Legislativa . 

 

PARTICIPAÇÃO: 

 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE– EPP EM RAZÃO 
DO VALOR ESTIMADO  POR ITEM. 

 

 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME: 

DATA DE ABERTURA: 09/04/2021. 

HORÁRIO: 09h30min. 

ENDEREÇO 

ELETRÔNICO/UA

SG 

www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG : 927542 

PREGOEIRO: Vanessa Gomes Almeida, Pregoeira, designada pela Portaria nº 

049/2021-DAF/DRH, de 07 de janeiro de 2021. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Toda a referência de tempo estabelecida no presente Edital 

corresponde obrigatoriamente o horário de Brasília DF. 

 

EDITAL: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

OBSERVAÇÃO: O cadastramento no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br é essencial 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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para o encaminhamento automático de mensagens a respeito do andamento do certame e a 

CMS não se responsabilizará por erro no encaminhamento de mensagens aos Licitantes ou 

interessados em virtude da ausência de informações ou do cadastramento com informações 

equivocadas. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em 

sentido contrário. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-CMS 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM/PA – CMS, através da Pregoeira, designada pela 

Portaria nº 049/2021-DAF/DRH, de 07 de janeiro de 2021, torna público a todos os interessados, 

que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO em sua FORMA ELETRÔNICA, do tipo 

MENOR PREÇO, empreitada por preço unitário, tudo de conformidade com as regras estipuladas 

nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, de 19 de 

julho de 2018, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 

de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as 

exigências estabelecidas neste Edital. 

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de 

Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASGOVERNAMENTAIS. 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços de tradução/interpretação da língua brasileira de sinais 

(LIBRAS) para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou 

escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, 

presencial ou virtual, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da Câmara 

Municipal de Santarém, com cessão do uso de imagem.Em caso de discordância entre as 

especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste Edital, prevalecerão as do 

Edital. 

1.2. Integram este Edital todos os seus anexos. 

 

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

2.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, cabendo ao Pregoeiro, auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

2.2. A petição de impugnação deverá ser formulada por escrito e enviada para o email: 

licitacaocms2018@gmail.com. 

2.3. A impugnação não possui efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é 

medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

2.4. Caso a impugnação seja acolhida, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

2.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

2.6. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formulados por escrito e enviados para o email: 

licitacaocms2018@gmail.com. 

mailto:licitacaocms2018@gmail.com.
mailto:licitacaocms2018@gmail.com.
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2.7. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

2.8. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

2.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

2.10. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado no endereço eletrônico https://santarem.pa.leg.br/portal-da-transparencia/. 

2.10.1. O Licitante interessado no objeto desse Pregão deverá acompanhar todas as 

informações a ele inerentes, sendo de sua responsabilidade as consultas aos endereços 

eletrônicos https://santarem.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ e 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.10.2. Caso seja enviado algum aviso por meio do sistema comprasnet, o Licitante 

interessado no objeto do Pregão deverá seguir as informações/orientações nele contidas. Os 

avisos serão entranhados  no processo. 

2.11. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

Edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

2.12. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no 

caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pela proponente. 

2.13. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 

ordem geral, serão cadastradas no sítio www.comprasnet.gov.br, sendo de responsabilidade dos 

licitantes, seu acompanhamento. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.com.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras ICP Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou da Câmara Municipal de Santarém por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê- los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

http://www.cl.df.gov.br/
http://www.cl.df.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.com.br/
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4.1. Somente poderão participar deste processo licitatório empresas cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, conforme disposto no art. 9º da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou participar do contrato 

dela decorrente, os interessados que: 

4.2.1. Não estejam credenciadas na forma do Item 3; 

4.2.2. Encontrem-se sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação judicial 

ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, bem como as estrangeiras que não tenham 

autorização para funcionar no País; 

4.2.3. Tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, 

Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, ou que estejam cumprindo sanção de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CMS; 

4.2.4. Possuam servidor da CMS como dirigente, sócio com poder de direção, responsável 

técnico ou empregado, ou que tenham administrador ou sócio com poder de direção, familiar de 

detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação, ou de autoridade hierarquicamente superior no âmbito da CMS; 

4.2.5. Não será admitida a participação de entidades empresariais que estejam reunidas em 

consórcio e a subcontratação do objeto de contratação deste certame; 

4.2.6. Não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

4.2.7. Que não atendem às condições deste Edital e seus anexos; 

4.2.8. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.3. Será observado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

notadamente os seus arts. 42 a 49, e na Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

4.3.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas 

condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, 

observando-se a inocorrência de quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo. 

4.3.2. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006, às microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.3.3. No caso de ocorrer empate, conforme art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006, 

os procedimentos para o desempate serão os previstos no art. 45 do mesmo dispositivo legal. 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 
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4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.6. Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto no inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal. 

4.4.7. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da 

Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por  meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA 

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.2. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com valor total para o item 
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em moeda nacional do Brasil, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase 

de recebimento de propostas. 

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

6.3.1 Valor unitário contendo apenas 2 (duas) casas decimais; 

6.3.2 O site Comprasnet, sítio do presente certame, opera com 4 (quatro) casas 

decimais. Na fase de julgamento das propostas será considerado tão somente 2 (duas) 

casas decimais para a classificação da proposta mais vantajosa; 

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.6. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. A proposta deverá conter: 

a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito 

Federal; 

b) Dados bancários: nome do banco, número da agência e número da conta corrente, 

c) Conter as especificações do serviço cotado de forma a demonstrar que atendem as 

especificações constantes no Termo de Referência, conforme Planilha Modelo de Proposta 

de Preço, Anexo II do Edital 

d) Conter o valor unitário e total para cada item, bem como o valor total da proposta, 

expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os 

tributos, taxas, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e 

quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. Havendo divergência 

entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

e) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua entrega; 

6.7. O convocado terá sua proposta recusada/desclassificada quando deixar de enviar a proposta 

no prazo    estabelecido no item 6.6, salvo se devida e tempestivamente justificado. 

6.8. Caso o prazo de que trata o item 6.6 letra “e”, não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

6.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo e especificações do objeto ofertado ou qualquer condição que importe 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 

evidentes erros formais. 

6.10. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos 

preços oficiais ou estimados pela Câmara . Após a fase de lances, o item restará fracassado caso os 

valores ofertados estejam acima do preço de referência e não se obtenha êxito na negociação. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante 

troca de                                        mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do  sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

8.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total para o item. 

8.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

8.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

R$ 10,00 (dez reais). 

8.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

8.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se- á automaticamente. 

8.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 
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8.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 

10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e 

quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

8.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 

à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.20.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

8.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

8.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

8.21. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

8.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 
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8.23.1. No País; 

8.23.2. Por empresas brasileiras; 

8.23.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.23.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

8.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor        proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.25.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024, de 2019. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor ou que apresentar preço final superior 

ao preço  máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que 

fundamentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
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procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance  subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.8.  
para a continuidade da mesma. 
9.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

9.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF, em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica e 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, 

de 2018. 

10.1.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

10.1.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

10.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

10.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles  legalmente permitidos. 

10.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
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matriz. 

10.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 

do recolhimento dessas contribuições. 

10.6. Ressalvado o disposto no item 5.3., os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
10.7. Habilitação jurídica: 

10.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

10.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

10.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

10.7.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971; 

10.7.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.7.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 
10.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

10.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
10.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
10.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

10.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

10.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.8.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
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Ativo circulante + Realizável a longo prazo 

LG = 
Passivo circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo circulante 

LC = 
Passivo circulante 

Ativo total 
SG =    

Passivo circulante + Exigível a longo prazo 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 
10.9. Qualificação Econômico-Financeira 

10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

10.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

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

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

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

10.9.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

10.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

10.9.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 

social. 

10.9.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, 

ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

10.9.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou 

superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 

10.9.3.1. A exigência de apresentação de índices se justifica por se tratar de contratação 

que terá duração inicial de 12 (doze) meses. 

10.9.4. As empresas que apresentarem quaisquer dos índices calculados na qualificação 

econômico- financeira do SICAF (Índice Liquidez Geral LG, Índice de Solvência Geral SG e 

Índice de Liquidez Corrente LC) menor do que 1 (um), deverão comprovar patrimônio líquido 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31 

da Lei nº 8.666/1993, como exigência imprescindível para sua habilitação. 
10.10. Qualificação Técnica 

10.10.1. O licitante deverá apresentar um ou mais atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado que comprove a prestação de serviço em 

características equivalentes ao objeto do presente Edital. 

10.10.1.1. A compatibilidade em característica será comprovada por meio de atestado que 

demonstre que o Licitante prestou ou presta serviços de tradução/interpretação da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades 

falada ou sinalizada, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada 
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ou não, presencial ou virtual, em eventos, atividades diversas; 

10.10.1.2. O atestado deverá conter no mínimo, as seguintes informações: identificação da 

pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da contratada e 

descrição clara dos serviços prestados;  

10.10.1.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, se for o 

caso, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foram prestados os serviços. 

10.11. Demais informações: 

10.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o 

licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital. 

10.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 

10.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, o mesmo será convocado para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerido 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

10.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

10.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

10.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado  vencedor. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa 

de pequeno porte ou equiparado, se for o caso, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros 3 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital e caso não haja interposição 

de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora, com a posterior homologação 

do resultado pelo Ordenador de Despesa da CMS. 

12.2. Caso haja interposição de recurso será adjudicada pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

 

13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1. A adjudicatária será convocada para assinar o respectivo instrumento de contrato, conforme 

modelo constante do Anexo VI deste Edital, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e 

alterações subsequentes e neste Edital. 

13.2. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

convocação    . 

13.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que 

ocorra         motivo justificado e aceito pela Administração. 

13.4. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, 

por iguais e sucessivos períodos na forma do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

até 60 (sessenta) meses. 

13.5. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

13.6. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e 

de seus eventuais termos aditivos nos órgãos da imprensa oficial. 

13.7. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no art. 78, com os desdobramentos dos 

arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

14. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1. A Contratada deverá nortear os trabalhos nos termos constantes do Termo de Referência, 

Anexo I do Edital. 

15. DAS PENALIDADES 

15.1. O licitante que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
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do contrato, comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no SICAF, e 

no Cadastro de Fornecedores do Governo do Distrito Federal, pelo prazo de até cinco anos, sem 

prejuízo das multas prevista neste edital. 

15.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou 

inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

15.2.1. Advertência; 

15.2.2. Multa de: 

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

na execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

em atraso, 

até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 

(trinta) dias de atraso; 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou na execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das 

parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor 

previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II 

deste subitem; 

15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, 

ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

15.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Câmara Municipal de Santarém, pelo prazo de até dois anos; 

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

15.3. Em caso de inadimplemento contratual, o valor da multa deverá ser recolhido no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da intimação, podendo ser descontado da garantia contratual prestada 

ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou ainda cobrado judicialmente, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

15.4. Em qualquer caso, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

15.5. As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor Lei nº 8.078/90. 

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 (trinta) dias a contar da certificação de que o 

objeto foi aceito/prestado, creditado em favor da vencedora, através de ordem bancária de 

conformidade com as informações indicadas expressamente pela sociedade empresária, 
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banco:_____; Agência ____; Conta Corrente _____; Localidade ______, onde deverá ser 

efetivado o crédito, o qual ocorrerá após a data de apresentação da competente nota fiscal 

eletrônica junto ao departamento de finanças, em anexo a esta, todas as certidões pertinentes, 

conforme artigo 40, inciso XIV, alínea “a” e artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93. 

 

17. DA GARANTIA CONTRATUAL 

17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1. As As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária da Câmara Municipal de Santarém, que integram o objeto da licitação: 

12000000 – CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM 

01.031.00012.001 – Manutenção das Atividades da Câmara 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário pelo Pregoeiro. 

19.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

19.3. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 

proposta do licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

19.4. Fica reservado à Câmara Municipal de Santarém o direito de revogar a presente licitação 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado conforme art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

19.5. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme 

art. 65, §§ 1º, 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

19.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, 

de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou 

para menos, conforme o caso (Lei nº 8.666/93, art. 65, § 5º). 

19.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.8. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

19.9. Em caso de discordância entre o Edital e seus anexos, prevalecerá o primeiro. 

19.10. As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, facultando-se ao Pregoeiro relevar erros meramente 
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formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação 

do proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento das propostas e o ato não 

acarrete violação aos princípios básicos da licitação. 

19.11. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento 

licitatório será o da Comarca de Santarém/PA. 

19.12. O Edital está disponibilizado na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser obtidos exclusivamente por meio eletrônico no 

site da CMS no endereço eletrônico : https://santarem.pa.leg.br/portal-da-transparencia/s, os autos 

do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e poderão ser 

lidos e/ou analisados na Sede da CMA, Av. Anysio Chaves, 1001, Aeroporto Velho, CEP 70094-

902, em Santarém/PA, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 

 

Santarém, 25 de março de 2021. 

 

 

 

Vanessa Gomes Almeida 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
https://santarem.pa.leg.br/portal-da-transparencia/s
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Órgão: Câmara Municipal de Santarém - CMS 

CNPJ: 10.219.202/0001-82 

Endereço: Av. Dr. Anysio Chaves, nº 1001, bairro Aeroporto Velho 

CEP: 68.030-290 

Cidade: Santarém-PA 

Fones: (93) 2101 5300 

 

2. OBJETO 

 

2.1 Constitui objeto do presente certame CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, 

SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO 

VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, EM 

EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTARÉM, COM CESSÃO DO USO DE IMAGEM. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1. A Câmara Municipal de Santarém, no sentido de atender suas necessidades precípuas 

incorporadas não apenas em seus atos legislativos, necessita que a sua estrutura administrativa 

esteja adequada e a sua funcionalidade interna capaz de atender sua missão. 

No desenvolvimento de seu mister existe a Obrigatoriedade da Inserção do Intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), em todas as sessões legislativas e eventos públicos oficiais 

realizados na Câmara Municipal de Santarém. 

Tal Obrigatoriedade decorre da Resolução nº 001/2020 de 15 de dezembro de 2020. 

Quanto ao quantitativo proposto, este foi planejado visando atender todas as sessões e eventos 

desta Câmara Municipal de Santarém, Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Itinerantes e 

de Prestação de Contas. 

3.2. Considerando que o administrador público, ao gerir a máquina estatal na busca da satisfação do 

interesse coletivo, se submeter a um Regime Jurídico-administrativo marcado pela existência de 

prerrogativas e sujeições e dotado de princípios logicamente concatenados que disciplinam a 

atuação dos gestores da coisa pública, onde alguns destes princípios estão expressos 

exemplificativamente na Constituição Federal (artigo 37, caput), quais sejam, legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, constituindo o que a doutrina denomina de 
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princípios basilares da Administração Pública. 

3.3. Ainda sobre a atuação da Administração Pública, a Carta Magna (artigo 37, XXI) estabeleceu a 

licitação como regra para a realização de obras, serviços, compras e alienações. Desta forma, no 

intuito de atribuir às contratações públicas maior transparência e efetividade, a Lei 8.666/93 veio 

estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório, às quais o administrador público se 

encontra adstrito. 

3.4. O princípio da publicidade se insere nesse meio como mais um instrumento na busca da 

probidade administrativa e contribui para o alcance dos objetivos da administração pública, uma 

vez que a ampla divulgação do certame possibilita o acesso indistinto de todos os interessados à 

licitação e, em consequência, contribui para ampliar o universo de propostas.  

3.5. Este princípio assume elevado grau de importância, uma vez que, além de princípio geral de 

Direito Administrativo, também constitui condição de eficácia da própria licitação (art. 21, Lei 

8.666/93) e do contrato administrativo (art. 61, § único, Lei 8.666/93). Verifica-se, pois, que o 

princípio da publicidade enseja a realização do controle dos atos administrativos pelo povo e 

contribui para efetivação dos demais princípios, tais como moralidade e impessoalidade. 

3.6. Da análise da Lei de Licitações, resta configurado que, no que pese o princípio da publicidade 

não se restringir à publicação do aviso da licitação, diante da essencialidade da divulgação da 

ocorrência do certame para a legitimação dos procedimentos adotados na contratação pública, a 

disciplina do artigo 21 da Lei 8.666/93 se reveste de importância ímpar para a efetividade dos 

princípios que regem a Administração Pública. Neste sentido, reforçando a essencialidade da 

transparência dos atos administrativos para o alcance de uma Administração proba e eficiente, 

arrematamos as considerações do presente artigo com as sábias palavras de Colaço Antunes (1990, 

apud AMARAL, 2007, p. 19): “Uma Administração opaca infantiliza, uma Administração 

transparente esclarece e tranquiliza”. 

3.7. A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 

ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal através do Núcleo Técnico de Licitações, a 

realização do certame. 

 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTD 
 VAL. UNIT. 

MÉDIO  

 VALOR TOTAL 

MÉDIO  

1 

Sessões Ordinárias, 

Extraordinárias e Solenes - 

Prestação de serviços de 

intérprete de Libras durante a 

realização das sessões ordinárias, 

extraordinária e solenes realizada 

na sede da Câmara Municipal de 

Santarém. 

Horas 432  R$      179,46   R$       77.526,72  
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2 

Sessões Itinerantes - Prestação 

de serviços de intérprete de Libras 

durante a realização das sessões 

itinerantes a serem realizadas nas 

Regiões que compreendem o 

meio rural do Município. 

Horas 15 R$  179,46   R$         2.691,90  

3 

Sessões de Prestação de Contas 

- Prestação de serviços de 

intérprete de Libras durante a 

realização das sessões de 

Prestação de Contas a serem 

realizadas na sede da Câmara 

Municipal de Santarém. 

Horas 6 R$  179,46   R$         1.076,76  

T  O  T  A  L 

(Oitenta e Um Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Oito 

Centavos) 

R$     81.295,38 

5. FUNDAMENTO LEGAL 

 

5.1 Lei nº. 8.666/93, atualizada; 

5.2 Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

5.3 Decreto nº 3.555 de 09/08/2000, que aprova o Regulamento para a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 

5.4 Lei Municipal 18.347/2010, que institui o tratamento diferenciado para as ME e EPP no 

âmbito do Município de Santarém; 

5.5 Decreto Municipal nº444/2005, de 25/11/2005; 

5.6 Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

5.7 Resolução nº 001/2020, de 15 de Dezembro de 2020 da Câmara Municipal de Santaré, que 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção do Intérprete de LIBRAS em todas as sessões 

legislativas e Eventos Públicos Oficiais Realizados na Câmara Municipal de Santarém. 

 

6. PRAZO DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

 

6.1. O Prazo para o fornecimento/prestação dos serviços será de 12 (doze) meses imediatamente 

após o encaminhamento via correio eletrônico (e-mail) da Ordem de serviço, objeto deste Edital. 

6.2. Os textos deverão ser encaminhados à contratada, juntamente com a solicitação do serviço, 

através de correio eletrônico (e-mail).  

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

7.1. O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso I, § 2º e art. 

65, I, alínea b, § 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A Contratada compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de Referência; 

8.2. A Contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante; 

8.3. A Contratada será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou 

indiretamente aplicável ao objeto do Termo de Referência; 

8.4. A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a 

Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto do Termo de Referência, isentando a 

Contratante de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações 

sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, 

empregadas ou ajustadas na execução do objeto; 

8.5.  Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto do 

Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a Contratante e os empregados da 

Contratada; 

8.6.  A Contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto do Termo de 

Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros 

de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A 

inadimplência da Contratada para com estes encargos, não transfere a Contratante à 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

8.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante; 

1.1. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Contratante, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 

ordem e às normas disciplinares da Contratante;Acatar todas as orientações da Contratante, 

emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

1.3. Manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

1.4. Enviar para a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da prestação dos 

serviços, documento contendo todas as informações necessárias dos profissionais disponibilizados; 

1.5. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto do interesse da CONTRATANTE ou de terceiros 

que tomar conhecimento em razão da contratação, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, conforme o caso; 

1.6. Repor imediatamente os profissionais a serviço dos eventos, no caso de ausência ou dispensa. 

1.7. Quando da Assinatura do Instrumento Contratual, deverá apresentar Termo de Autorização de 

Uso de Imagem e Voz. 

1.8. Designar Preposto com o fim de manter comunicação com a Câmara Municipal de Santarém 

durante a vigência do contrato quando da solicitação a execução dos objetos mencionados e 

manutenção da gestão das demandas sobre os colaboradores da empresa a serviço da casa. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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9.1. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 

9.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação; 

9.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 

9.4. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, 

aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente 

normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes. 

9.5. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para correção das irregularidades ou vícios 

encontrados; 

9.6. Fornecer todo o subsídio necessário à realização dos trabalhos dentro dos melhores padrões e 

técnicas, com detalhamento, clareza e objetividade. 

 

10. FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do 

contrato, o servidor _______________________, servidor público, Matrícula nº  

________________, designada pelo órgão solicitante como FISCAL TITULAR e a servidora 

____________________________, servidora pública, Matrícula nº  

___________________, designada pelo órgão solicitante como FISCAL SUBSTITUTA, 

observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo‐lhes 

dentre outros:  

10.2. Solicitar a execução dos objetos mencionados;  

10.3. Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para 

regularização das falhas ou defeitos observados;  

10.4. Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 

competência;  

10.5. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da 

Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste 

Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que 

comprovem essas solicitações de providências;  

10.6. Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as 

ocorrências de indisponibilidade;  

10.7. Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas 

a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.  

10.8. O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao 

CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.  

10.9. As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, 

encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.  
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10.10. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão 

se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de 

todas as condições impostas no instrumento contratual.  

10.11. É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os 

empregados da CONTRATADA, reportando‐se somente aos prepostos e responsáveis por ela 

indicados.  

10.12. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela 

Administração do Contratante, para representá‐lo sempre que for necessário. 

 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária da Câmara Municipal de Santarém, que integram o objeto da licitação:  

12000000 – CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM 

01.031.00012.001 – Manutenção das Atividades da Câmara 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

11.2. Para o ano de 2022 a reserva orçamentária será informada através de apostilamento. 

12. DAS PENALIDADES 

 

12. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou 

inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa de: 

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

na execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

em atraso, 

até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 

(trinta) dias de atraso; 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou na execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das 

parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor 

previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II 

deste subitem; 

15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, 

ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
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12.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Câmara Municipal de Santarém, pelo prazo de até dois anos; 

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

12.2. Em caso de inadimplemento contratual, o valor da multa deverá ser recolhido no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da intimação, podendo ser descontado da garantia contratual 

prestada ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou ainda cobrado judicialmente, 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

12.3.Em qualquer caso, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

12.4.As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor Lei nº 8.078/90. 

13. DO PAGAMENTO 

 

13.1. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 (trinta) dias a contar da certificação de 

que o objeto foi aceito, creditado em favor da vencedora, através de ordem bancária de 

conformidade com as informações indicadas expressamente pela sociedade empresária, 

banco:_____; Agência ____; Conta Corrente _____; Localidade ______, onde deverá ser efetivado 

o crédito, o qual ocorrerá após a data de apresentação da competente nota fiscal eletrônica junto ao 

departamento de finanças, em anexo a esta, todas as certidões pertinentes, conforme artigo 40, 

inciso XIV, alínea “a” e artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93. 

 

14. DO LOCAL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

14.1. - A prestação do serviço se dará, preferenciaimente, de segunda-feira a sexta-feira, nas 

instalações da Câmara Municipal de Santarém. 

14.2. - No caso de eventos externos do Plenário, o locai será previamente informado com antecedência 

mínima de três dias úteis. 

14.3. - Havendo necessidade de execução de serviços durante finais de semana e feriados, o contratado 

deverá fornecer números de telefone, celular, e-mail e outros meios hábeis para contato, disponíveis 07 

(sete) dias por semana. 

14.4. - O contratado deverá indicar nome e contato dos profissionais que prestarão serviço. 

14.5.  - Os serviços serão contratados por hora, sendo que se considera como hora-base a hora da 

interpretação de LIBRAS realizada simultânea ou consecutivamente, ao vivo ou gravada, prestada por 2 

(dois) intérpretes em regime de revezamento. 

14.6.  - O valor da hora-base deverá considerar o trabalho de 02 (dois) intérpretes, que se revezarão a 

cada 20 (vinte) minutos, conforme preconiza a Federação e Associação da classe, contemplando a cessão 

de uso da imagem. 

14.7. - A hora de início considerada para cômputo da jornada de trabalho dos profissionais será sempre 

aquela indicada na Ordem de Serviço para o inicio do evento, não se descontando da jornada eventuais 

atrasos não imputáveis ao fornecedor beneficiário. 

14.8. - Os profissionais deverão apresentar-se ao funcionário responsável pelo evento no local 

estabelecido, conforme informado na Ordem de Serviço, utilizando trajes sociais (terno e gravata para os 

homens e terninho ou tailleur para as mulheres) preferencialmente na cor preta. 
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14.9. - Os profissionais deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência do início do evento 

a fim de verificar as condições e características do local, do público, dos palestrantes e das atividades a 
serem realizadas. 

14.10. - Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de contabilização do 

pagamento da prestação do serviço. 

14.11. - A conduta ética dos intérpretes será pautada pelos preceitos da confiabilidade, imparcialidade, 

discrição e fidelidade, baseando-se no Código de Ética integrante do Regimento Interno do Departamento 

Nacional de Intérpretes da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) e na Lei n- 

12.319/2010, que regulamenta a profissão de tradutor/intérprete de Libras. 

14.12. - Sempre que aplicável, a empresa executará os serviços com base na norma técnica NBR 15.290 da 

ABNT e nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

14.13. - Caso o evento seja cancelado, em parte ou integralmente, a menos de 3 (três) horas do seu início, a 

Câmara Municipal de Santarém ressarcirá as despesas incorridas pelo fornecedor beneficiário, desde que 

devidamente comprovadas. 

14.14. - O gestor do contrato poderá solicitar que o(s) profissional(is) sejam substituídos no prazo máximo 

de 30 (trinta) minutos a partir de sua solicitação, caso o(s) julgue (s) tecnicamente inapto(s) ou constate 

comportamento inadequado, devendo o(s) substituto(s) possuir(em) as qualidades técnicas profissionais 

exigidas neste edital. 

14.15. - Os profissionais deverão apresentar fluência na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e competência 

para realizar interpretação da Libras e da Língua Portuguesa, de maneira simultânea ou consecutiva, 

transmitindo todo o conteúdo para a língua alvo. 

14.16. - Os serviços serão realizados nas dependências da Câmara Municipal ou em locais indicados pelo 

gestor, dentro do Município de Santarém. 

14.17. - No Plenário, nos espaços destinados às Comissões ou em qualquer outro ambiente, o profissional 

atuará na tradução e interpretação, de forma simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou 

não, presencia! ou virtual, a Língua Brasileira de Sinais para a língua portuguesa, e vice-versa, em qualquer 

modalidade em que estas se apresentarem, seja na modalidade falada (oral-auditiva), sinalizada (visual- 

espacial) ou escrita. 

 

15. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

15.1.  O objeto a ser contratado possui a natureza de bem comum de que trata a Lei nº 10.520/2002 

e o Decreto nº 3.555/00 haja vista que os padrões de qualidade e todas as características gerais e 

específicas dos produtos são as usuais do mercado e passíveis de descrição sucinta, podendo, 

portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, e que o procedimento seja por item.  

 

16. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 

 

16.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 

10.520/2002, e legislação em vigor. 

 

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR 

Presidente da Câmara Municipal de Santarém 
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ANEXO II DO EDITAL 

PLANILHA MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇO 

 
À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-CMS 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº_________________ 

 

   Prezados Senhores,  

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de ....................................................................  

pelo preço global de R$ ................ (...........................), nos termos do Edital e seus Anexos. 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTD 

 VAL. 

UNIT. 

MÉDIO  

 VALOR 

TOTAL 

MÉDIO  

1 

Sessões Ordinárias, Extraordinárias e 

Solenes - Prestação de serviços de intérprete 

de Libras durante a realização das sessões 

ordinárias, extraordinária e solenes realizada 

na sede da Câmara Municipal de Santarém. 

Horas 432   

2 

Sessões Itinerantes - Prestação de serviços de 

intérprete de Libras durante a realização das 

sessões itinerantes a serem realizadas nas 

Regiões que compreendem o meio rural do 

Município. 

Horas 15   

3 

Sessões de Prestação de Contas - Prestação 

de serviços de intérprete de Libras durante a 

realização das sessões de Prestação de Contas 

a serem realizadas na sede da Câmara 

Municipal de Santarém. 

Horas 6   

  

 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

abertura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, 

fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, 

seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos 

em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo 

determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

Razão Social: _____________________________________ 

CNPJ/MF: _______________ 

Endereço: __________________________________________ 

Tel./Fax: _______________ 

CEP: ____________________ 

Cidade: __________________________ UF: __________ 

Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________ 
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Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome:________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________ 

CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 

CPF/MF: ________________________Cargo/Função:__________________ 

RG nº:___________________________Expedido por: ____________ 

Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ___________________ 

 

Localidade,___ de _____________ de ______. 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

OBSERVAÇÃO: Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

COMPRASGOVERNAMENTAIS – CATMAT/CATSERV e as especificações constantes do Anexo II - 

Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas. 
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ANEXO III DO EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-CMS 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº    

 

Prezados Senhores, 

 

(nome   e   qualificação  do  representante, como representante devidamente constituído   da 

empresa   (nome da  empresa/CNPJ),  sito  a (endereço da empresa, doravante  

denominado Licitante,para os fins disposto no item (citar o item) do

 Edital (citar o edital),  DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do 

Código Penal Brasileiro que: 

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa (nome da  empresa 

/ CNPJ)  , e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer 

pessoa; 

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente 

certame; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da 

adjudicação do objeto do referido certame; 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente 

informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com a Pregoeira, ou  

representante, ou funcionário da Câmara Municipal responsável pela licitação, antes da 

abertura oficial das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

Localidade,  de  de  . 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV DO EDITAL 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-CMS 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº    

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à 

apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação 

referenciada: 

 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

 

Declaramos, ainda, que nossa empresa encontra-se cadastrada junto ao Sicaf (se for o caso), 

conforme exigências do Edital. 

Em cumprimento aos ditames editalícios, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a 

inexistência de fato impeditivo de participação, e que temos pleno conhecimento de todos os 

aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 

constantes do Edital e seus Anexos. 

Declaramos sob pena da lei, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros 

do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são 

empregados ou ocupantes de cargo comissionado da CMS bem como nossa Empresa não está 

incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação em epígrafe. 

Declaramos, ainda, não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, 

nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998). 

Na oportunidade, credenciamos junto à CMS o Sr.  , Carteira de Identidade  nº  ,  

Órgão  Expedidor  ,  CPF  nº   , 

endereço 

  , E-mail  ,  fone (     )  ,  fax  nº (     ) 

 , para interpor recursos quando cabíveis, transigir, desistir, assinar 

atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo licitatório. 

Localidade,      de  de  . 

 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V DO EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-CMS 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº    

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

  (nome  da  empresa)  , inscrita no CNPJ nº 

   por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)     

portador (a) da Carteira de identidade nº   e de CPF nº DECLARA, para fins do 

disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº  , sob as sanções administrativas e sob penas da 

Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II,art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

(Localidade)  de  de    

 

 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da 

empresa licitante. 
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ANEXO VI  DO EDITAL 

 MINUTA DE CONTRATO 

 

 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS 

TERMOS DO PREGÃO Nº. ___________, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTARÉM E 

__________________________, COMO 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

Por este instrumento de contrato, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, neste 

ato representado pelo seu Presidente, chefe do Poder Legislativo, Sr. RONAN MANUEL 

LIBERAL LIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do CPF no _______________ Carteira de 

Identidade no ____________ PC/PA, residente e domiciliado nesta cidade de Santarém – Pará à 

Avenida São Sebastião, 2711 AP A – bairro Aldeia, CEP 68040-040, denominado simplesmente 

CONTRATANTE, CNPJ/MF n° 10.219.202/0001-82, estabelecida em Santarém, estado do Pará, 

sito à Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001, 307, bairro do Aeroporto Velho, e do outro lado a 

empresa ___________________,com endereço na __________, nº ____, ____________, 

________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ____________, neste ato representada pelo Sr. 

__________________, brasileiro, portador do CPF nº __________, doravante denominada 

CONTRATADA, firmam o presente que se regerá pelas cláusulas e condições a seguis expendidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇO 

1.1  O presente contrato tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES 

FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU 

CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL 

OU VIRTUAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS 

INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, COM CESSÃO 

DO USO DE IMAGEM. 

1.2 Detalhamento do objeto: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTD 

 VAL. 

UNIT. 

MÉDIO  

 VALOR 

TOTAL 

MÉDIO  

1 

Sessões Ordinárias, Extraordinárias e 

Solenes - Prestação de serviços de intérprete 

de Libras durante a realização das sessões 

ordinárias, extraordinária e solenes realizada 

na sede da Câmara Municipal de Santarém. 

Horas 432   

2 

Sessões Itinerantes - Prestação de serviços de 

intérprete de Libras durante a realização das 

sessões itinerantes a serem realizadas nas 

Regiões que compreendem o meio rural do 

Município. 

Horas 15   



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001. 

CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ 

CNPJ nº 10.219.202/0001-82 

 

32  

3 

Sessões de Prestação de Contas - Prestação 

de serviços de intérprete de Libras durante a 

realização das sessões de Prestação de Contas 

a serem realizadas na sede da Câmara 

Municipal de Santarém. 

Horas 6   

  

1.2.O valor estimado a ser utilizado para o exercício de 2021 será de R$ ________(por extenso). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O serviço será realizado na forma de execução indireta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1.A Contratada compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de Referência; 

3.2..2. A Contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante; 

3.3.. A Contratada será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou 

indiretamente aplicável ao objeto do Termo de Referência; 

3.4.  A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a 

Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto do Termo de Referência, 

isentando a Contratante de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais 

reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou 

jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto; 

3.5.  Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto do 

Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a Contratante e os empregados da 

Contratada; 

3.6.   A Contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto do Termo de 

Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, 

seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios 

exigidos. A inadimplência da Contratada para com estes encargos, não transfere a Contratante à 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

3.7.   Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante; 

3.8.   Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Contratante, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 

ordem e às normas disciplinares da Contratante; 

3.9.    Acatar todas as orientações da Contratante, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à 

ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas; 

3.10. Manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência, em compatibilidade 

com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

3.11. Enviar para a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da prestação dos 

serviços, documento contendo todas as informações necessárias dos profissionais 

disponibilizados; 

3.12. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto do interesse da CONTRATANTE ou de 
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terceiros que tomar conhecimento em razão da contratação, sob pena de responsabilidade civil, 

penal e administrativa, conforme o caso; 

3.13. Repor imediatamente os profissionais a serviço dos eventos, no caso de ausência ou 

dispensa. 

 

 CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1.Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 

4.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação; 

4.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 

4.4.. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, 

aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente 

normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes. 

4.5. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para correção das irregularidades ou vícios 

encontrados; 

4.6. Fornecer todo o subsídio necessário à realização dos trabalhos dentro dos melhores padrões 

e técnicas, com detalhamento, clareza e objetividade. 

 

   CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1.  A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do 

contrato, o servidor _______________________, servidor público, Matrícula nº  

________________, designada pelo órgão solicitante como FISCAL TITULAR e a servidora 

____________________________, servidora pública, Matrícula nº  

___________________, designada pelo órgão solicitante como FISCAL SUBSTITUTA, 

observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo‐lhes 

dentre outros:  

5.2.  Solicitar a execução dos objetos mencionados;  

5.3.  Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas 

para regularização das falhas ou defeitos observados;  

5.4.  Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 

competência;  

5.5.  Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da 

Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste 

Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que 

comprovem essas solicitações de providências;  

5.6.  Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as 

ocorrências de indisponibilidade;  

5.7.  Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias 

relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.  

5.8.  O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao 

CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
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irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.  

5.9.  As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, 

encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.  

5.10.  Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, 

observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, 

bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.  

5.11.  É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os 

empregados da CONTRATADA, reportando‐se somente aos prepostos e responsáveis por ela 

indicados.  

5.12.  Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela 

Administração do Contratante, para representá‐lo sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária da Câmara Municipal de Santarém, que integram o objeto da licitação:  

12000000 – CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM 

01.031.00012.001 – Manutenção das Atividades da Câmara 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

6.2. Para o ano de 2022 a reserva orçamentária será informada através de apostilamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 (trinta) dias a contar da certificação de 

que o objeto foi aceito, creditado em favor da vencedora, através de ordem bancária de 

conformidade com as informações indicadas expressamente pela sociedade empresária, 

banco:_____; Agência ____; Conta Corrente _____; Localidade ______, onde deverá ser efetivado 

o crédito, o qual ocorrerá após a data de apresentação da competente nota fiscal eletrônica junto ao 

departamento de finanças, em anexo a esta, todas as certidões pertinentes, conforme artigo 40, 

inciso XIV, alínea “a” e artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1.  Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, inclusive as relativas à 

qualidade do serviço contratado, assim como pela recusa injustificada em retirar a nota de 

empenho, a licitante vencedora ficará sujeita às sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei nº 

8.666/93. 

8.2. À CONTRATADA, pelo descumprimento das obrigações assumidas ou pela infringência 

de preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, no que couber, as 

seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de: 

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

na execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

em atraso, 

até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 
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(trinta) dias de atraso; 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou na execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das 

parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor 

previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega dos materiais ou de conclusão dos serviços, sem prejuízo 

da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem; 

15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, 

ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega ou prazo de 

conclusão dos serviços; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, quando a 

empresa, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, 

dolosa ou revestida de má-fé, a juízo da Câmara Municipal de Santarém. A declaração de 

inidoneidade terá efeito enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

8.3. Em caso de inadimplemento contratual, o valor da multa deverá ser recolhido no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, podendo ser descontado da garantia contratual 

prestada ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou ainda cobrado judicialmente, 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

8.4. Em qualquer caso, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

8.5. As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas 

no Código de Defesa do Consumidor Lei nº 8.078/90. 

 

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO 

9.1. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

9.1.1. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

no art. 78, inc. I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93; 

9.1.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo nos autos do processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

9.1.3. judicial, nos termos da legislação em vigor. 

9.2. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

9.3. Além das hipóteses expressamente previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia 

defesa, constituem motivos para a rescisão deste contrato: 

9.3.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 
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9.3.2. O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

9.3.3. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, comprovadas por meio de registro 

próprio efetuado pelos representantes da CONTRATANTE, especialmente designados para 

acompanhar o contrato; 

9.3.4. A decretação de falência, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a 

modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

contrato; 

9.3.5. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, de alta relevância e amplo 

conhecimento, regularmente comprovado e impeditivo da execução do objeto deste contrato, 

sem prejuízo do disposto no art. 79, §2º da Lei nº 8.666/93; 

9.3.6. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE e exaradas nos autos do 

processo administrativo a que se refere este contrato, sem prejuízo do disposto no art. 79, § 

2º da Lei nº 8.666/93; 

9.3.7. A subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato; 

9.3.8. A supressão superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contrato, por parte da 

Administração, quando não decorrentes de acordo entre as partes. 

9.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

9.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da           autoridade competente. 

9.6. Nos casos de aplicação das penalidades previstas neste contrato, a CONTRATANTE 

adotará as seguintes providências: 

I Assunção imediata do objeto do contrato, no estado que se encontrar; 

II Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores 

das multas e indenizações a ela devidos; e 

III Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1.  O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso I, § 2º 

e art. 65, I, alínea b, § 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DO REJUSTE 

11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos e supressões de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado, mantidas as mesmas condições contratuais estipuladas, 

sem que lhe caiba qualquer reclamação. 

11.2. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo 

Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

11.3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

11.4.  Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 
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IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

11.5. . Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.6. . Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

11.7. . Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

11.8. . Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir os conflitos oriundos do presente 

instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela Câmara Municipal de antarém, renunciando 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 02 

(duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais. 

 

15.1. Anexos. 

 

Santarém/Pá., de............... de 2021. 

 

 

  _    

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1____________________________________________        

 

2____________________________________________ 
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ANEXO I AO CONTRATO QUE TEM 

POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

(LIBRAS) PARA A LÍNGUA 

PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS 

MODALIDADES FALADA, 

SINALIZADA OU ESCRITA, NAS 

FORMAS SIMULTÂNEA OU 

CONSECUTIVA, AO VIVO OU 

ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, 

PRESENCIAL OU VIRTUAL, EM 

EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS 

E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTARÉM, COM CESSÃO DO USO 

DE IMAGEM., E A 

EMPRESA.................................................. 

(Pregão Eletrônico n. 005/2021 - Processo n. 014/2021-CMS). 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ AUTORIZADOR(A) 

Nome: 

Profissão: 

CPF: 

RG: 

Telefones: 

Endereço: 

E-mail: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

 CNPJ N° 10.219.202/0001-82 

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001, Cep: 68.030.290 – Santarém – PARÁ. 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A), abaixo 

assinado, autoriza, expressamente, o AUTORIZADO a utilizar sua imagem e voz, na íntegra ou em 

partes, para fins institucionais, educativos, informativos, técnicos e culturais, dentre outros, visando 

à exibição e reexibição em qualquer mídia existente ou que vier a existir, em todo o território 

nacional e internacional, em número ilimitado de vezes, seja qual for o processo de transporte de 

sinal que venha a ser utilizado pelo AUTORIZADO. 

O AUTORIZADO poderá ceder o material a parceiros públicos ou privados, conforme sua 
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conveniência, que dele farão uso na mesma extensão permitida por este instrumento. 

A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando o AUTORIZADO, bem como seus 

parceiros citados, de qualquer custo ou pagamento de honorários, seja a que título for, sendo 

concedida em caráter irrevogável e irretratável, para nada reclamar em juízo ou extrajudicialmente, 

obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e por seus herdeiros 

 

Brasília, de de . 

 

 

...................................................................... 
Assinatura do(a) AUTORIZADOR(A) 
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