
 

 

 

 

 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO  ESTADO DO PARÁ 
 
1 O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO 
PARÁ, CNPJ  nº 05.018.916/001-92, por meio de seu  Pregoeiro, designado pela Portaria 
nº 150-A/2014, de 08.10.2014, torna público aos interessados, que fará realizar licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, cuja DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA deverão ser entregues no dia 24 de 
novembro de 2014, às 09:00 horas, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese 
de não haver expediente nesta  data, na Sala de Licitações do MP de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará, localizado na Rua Magno de Araújo nº 424, nesta Capital, 
regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Estadual nº 6.474, de 06 de 
agosto de 2002; subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto nº 
3.555, de 08 de agosto de 2000, com a nova redação dada pelo Decreto 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000; Decreto nº. 3.784, de 06 de abril de 2001; Decreto Estadual nº 0199, 
de 09 de junho de 2003; Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como pelas 
condições e exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
1.1 - Aquisição de QUATRO (04) VEÍCULOS ZERO KM, iguais, com assistência técnica 
(manutenção preventiva e/ou corretiva) durante o período de garantia para atender às 
necessidades do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência nº 02/2014 que integra este edital 
como anexo I. 
 
 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Somente poderão apresentar PROPOSTA as empresas legalmente estabelecidas, 
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste Edital e seus Anexos. 
2.2 - Não poderão participar desta licitação: 
a) empresas que estejam cumprindo pena de inidoneidade com a administração pública; 
b) empresas que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis ou 
técnicos, que sejam servidores do MPCM-PA na data da publicação deste edital; 
c) pessoa física; 
d) empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação;  
e) empresas sob forma de consórcio, ou aquelas que por qualquer motivo, foram  
declaradas inidôneas com qualquer outro Órgão da Administração Pública; 
f) empresas que realizem subcontratação; 
g) empresas sob regime de consórcio. 
 
3 - DAS PEÇAS DO EDITAL E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
3.1 - Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I - Termo de Referência; 



 

 

 

 

 

 

Anexo II – Minuta de Contrato; 
Anexo III - Modelos de Procuração; 
Anexo IV - Modelos (A e B) de Declaração. 
3.2 - No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá 
apresentar ao Pregoeiro, sua PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, com 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ Nº: 
 
 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ Nº.: 
 
 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um (01) representante legal que, 
devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório, respondendo, para todos os efeitos por sua representada, 
devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se junto ao Pregoeiro 
exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente. 
4.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do 
proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
4.3 - Não serão aceitas PROPOSTAS ou DOCUMENTAÇÃO enviadas por via postal ou 
outro meio eletrônico. 
4.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro, ficará 
impedido de participar do certame e excluído de todas as fases. 
4.5 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de um licitante. 
4.6 - A licitante deverá apresentar, no ato do credenciamento, declaração de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe o art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 - Anexo IV - A 



 

 

 

 

 

 

4.7 - Ficam as empresas cientes de que somente serão admitidas na fase de lances 
verbais e na prática de todos os demais atos inerentes ao certame aquelas que se 
encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos itens acima. 
4.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a 
comprovação da regularidade fiscal e ter preferência no critério de desempate quando do 
julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 
de 2006, deverão apresentar, declaração de que estão enquadradas como microempresa 
ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) ou comprovação do enquadramento 
emitida pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06. 
 
5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
5.1 - No dia 24 de novembro de 2014, às 09:00 horas, no local designado no 
preâmbulo deste Edital, será realizada sessão pública para recebimento das PROPOSTAS 
e DOCUMENTOS, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que 
queiram assistir ao ato. 
5.2 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais, entregarão ao 
Pregoeiro os envelopes n.º 01 e n.º 02, devidamente fechados e rubricados nos fechos, 
contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e a DOCUMENTAÇÃO exigida para habilitação das 
licitantes, registrando-se em ata a presença dos participantes. 
5.3 - Declarado encerrado o recebimento dos envelopes, não mais serão admitidos, em 
hipótese alguma, novos licitantes. 
 
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em papel timbrado ou 
personalizado, com a razão social completa da licitante, em língua portuguesa,  dados 
cadastrais de identificação, indicação do número do CNPJ, indicação obrigatória do preço, 
indicação do nome e da  qualificação do representante legal investido de poderes para 
firmar o contrato, informando também o telefone e o fac-símile da licitante, de forma 
clara, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, e assinado pelo representante 
legal. 
6.1.1 - A Especificação do objeto para o qual oferecerá PROPOSTA deve ser apresentada 
de forma clara, detalhada, completa e minuciosa, conforme Anexo I; 
6.1.2. A proposta deverá ser apresentada com valores em moeda corrente nacional, com 
clareza, sem emendas, borrões ou rasuras, com suas folhas rubricadas e a última datada 
e assinada por seu representante. 
6.1.2.1. A proposta deverá indicar os preços unitário e total, em conformidade com o 
objeto licitado, em algarismos e por extenso, nestes incluídos o lucro, todos os custos e 
despesas diretas e indiretas, embalagem, segurados, garantia e entrega na sede do MP 
de Contas dos Municípios, na Tv. Magno de Araújo nº 424, tributos, encargos, taxas de 
quaisquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, incidam sobre o 
objeto desta licitação. 
6.1.2.2. Os valores dispostos no subitem 6.1.2. devem contemplar, no máximo, até a 
segunda casa decimal, ou seja, centavos de real; 



 

 

 

 

 

 

6.1.3 - Na verificação de erro de cálculo entre o preço unitário e o total, prevalecerá 
sempre o primeiro, para efeito de saneamento; 
6.1.4 - Divergindo o preço expresso em algarismos e o preço expresso por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso. 
6.2 – O  Prazo de validade da PROPOSTA é de sessenta (60) dias, contados da data de 
entrega dos ENVELOPES. 
6.3 - Os preços apresentados na PROPOSTA somente poderão sofrer alteração, para 
menos, na fase dos lances verbais. 
 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1 – O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o presente edital, 
seus anexos, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Estadual nº 6.474/2002, Decreto Federal nº 
5.450/2005, Decreto Estadual nº 0199/2003 e subsidiariamente a Lei 8666/93 e demais 
normas pertinentes, sendo declarada vencedora a licitante que ofertar o menor índice do 
percentual da taxa de administração incidente sobre o faturamento mensal relativo aos 
cartões. 
7.2 - Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o pregoeiro e sua 
equipe de apoio, classificará o licitante autor da melhor proposta e aqueles que tenham 
apresentadas propostas em valores sucessivos, em até 10% (dez por cento) 
relativamente à de menor valor final; 
7.3 - Serão desclassificadas as PROPOSTAS que apresentarem preços excessivos ou 
inexeqüíveis nos termos do art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93. 
7.4 - Não havendo pelo menos 03 (três) PROPOSTAS nas condições definidas no item 
anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores PROPOSTAS, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos. 
7.5 - Os licitantes cuja documentação não atender às exigências deste edital, serão 
inabilitados bem como serão desclassificadas as Propostas de Preços que não mantiverem 
conformidade com os requisitos do edital ou com os preços correntes no mercado. 
7.6 - Às licitantes classificadas será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da 
PROPOSTA classificada de maior preço. 
7.7 - A oferta de lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra  
à licitante, obedecendo-se a ordem decrescente de preços das PROPOSTAS iniciais. 
7.8 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para a determinação da ordem de oferta dos lances. 
7.9 - É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate. 
7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço 
apresentado pela licitante para efeito de ordenação das PROPOSTAS. Excetuando-se as 
empresas beneficiadas pela Lei 123/2006. 
7.11 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
sendo ainda desclassificada a PROPOSTA que consignar preços unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero. 



 

 

 

 

 

 

7.12 - Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às 
penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93. 
7.13 - Encerrada a etapa competitiva de lances verbais o Pregoeiro ordenará as 
PROPOSTAS classificadas em ordem de valor quanto ao objeto. 
7.14 - Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarada 
preliminarmente a proponente vencedora. 
7.15 - Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a vencedora para que seja obtido menor preço. 
7.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada que será assinada pelo Pregoeiro, pela 
equipe de apoio e pelas licitantes presentes. 
7.17 - A adjudicação do Pregoeiro ficará sujeita à homologação pela autoridade 
competente. 
7.18 - O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais licitantes pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-
los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos. 
7.19 - As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a 
documentação constante do subitem 4.8 deste edital, poderão sanar eventuais restrições 
quanto à comprovação da regularidade fiscal após o julgamento das propostas de preços, 
sendo concedido o prazo de até dois (02) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, a partir do momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame. 
7.20 - Na análise das propostas de preços, a Comissão verificará a ocorrência de 
eventual empate. 
7.21 - Para fins de julgamento das propostas de preços, será considerado empate: 
7.21.1 - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte (que apresentarem a documentação constante do subitem 
4.8 deste edital) sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada não enquadrada como microempresas e empresas de pequeno porte. 
7.21.2 - Para as situações previstas no subitem 7.21.1 deste edital, será oportunizado à 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco (05) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que 
atendidas as exigências habilitatórias será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  
7.21.3 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do subitem anterior serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 7.21.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 
7.21.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos anteriormente, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8 - DA HABILITAÇÃO 
8.1 - O envelope nº. 02 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos relacionados 
nos subitens 8.1.1 a 8.2, sob pena de inabilitação. 
 



 

 

 

 

 

 

8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
8.1.1.1 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 
8.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em conformidade com a 
Lei nº 10.406/2002, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado  de documentos de eleição de seus atuais 
administradores, com a devida indicação da atividade comercial compatível com o objeto 
da solicitação, vigente na data de abertura desta licitação; 
8.1.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País. 
8.1.1.4 - Os documentos relacionados nos subitens 8.1.1.1 e 8.1.1.2. poderão ser 
substituídos pelo registro cadastral emitido pela Secretaria de Estado de Administração do 
Estado do Pará - SEAD, com a devida indicação do código do objeto da licitação, vigente 
na data de abertura desta licitação. 
 
8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
8.1.2.1 - Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda; 
8.1.2.2 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
(CRF); 
8.1.2.3 - Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 
8.1.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Pública, mediante a apresentação 
exclusiva dos seguintes documentos: 
8.1.2.4.1 - Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a dívida ativa da 
União, expedida pelo Ministério da Fazenda; 
8.1.2.4.2 - Certidão Negativa de Débitos Tributários e Não Tributários com a Fazenda 
Estadual ou do Distrito Federal, expedida pela Secretaria da Fazenda, da sede ou 
domicilio do licitante, vigente na data de abertura da licitação. 
8.1.2.5 – Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida, gratuita e 
eletronicamente, pela Justiça do Trabalho (Lei 12.440/2011) . 
 
8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
8.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica até 90 (noventa) dias anterior à abertura da 
licitação; 
8.1.3.1.1  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos; 
8.1.3.2 - Balanços patrimoniais e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial, 
com selo da DHP do contador que assinou o balanço;  
8.1.3.2.1 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não 
tenham Balanço de encerramento do exercício, deverão apresentar Demonstrações 
Contábeis, consolidando seus direitos, obrigações e patrimônio líquido, relativos ao 



 

 

 

 

 

 

período de sua existência e o Balanço de Abertura registrado na Junta Comercial, com 
selo da DHP do contador que assinou o Balanço;  
8.1.3.3 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
dezesseis (16) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei nº. 9.854/99), Anexo III - B. 
 
8.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
8.1.4.1 - A licitante deverá apresentar, juntamente com sua Habilitação, atestado de 
capacidade técnica emitido em seu nome, por pessoa jurídica de direito público ou 
privado comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis em características com o objeto deste certame, conforme exigências contidas 
no Termo de Referência. 
8.2 - Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para 
habilitação relativos a apenas um deles.  
8.3 - Os documentos que não contiverem prazo estabelecido pelo Órgão competente 
expedidor, só serão aceitos se expedidos até 180 (cento e oitenta) dias corridos até a 
data de abertura da presente licitação, exceto os documentos cuja validade sejam 
indeterminada. 
8.4 - Não serão aceitos protocolos referentes às solicitações feitas às repartições 
competentes quanto aos documentos mencionados neste item, nem cópias ilegíveis, 
mesmo autenticadas. 
8.5 – Os documentos deverão ser apresentados em cópias legíveis devidamente 
autenticadas ou em cópias simples, desde que apresentados os originais para conferência 
na sessão. 
8.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope 
de habilitação toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Todavia, apresentada a 
documentação constante no subitem 4.8, eventuais restrições poderão ser sanadas após 
o julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura do contrato, na 
forma dos parágrafos 1º e 2º do Art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
9 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
9.1 - Quaisquer solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnação referente a 
este ato convocatório deverão atender aos requisitos do art. 12, caput, e §§ 1º e 2º, do 
Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão (Anexo I), do Decreto nº. 3.555, de 8 
de agosto de 2000. 
9.2 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos à Procuradora Geral do 
Ministério Público de Contas,  por intermédio do Pregoeiro, nos termos do art. 4º, incisos 
XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 c/c art. 7º, § 1º, inciso 
IX, da Lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002. 
9.3 - Toda impugnação ou recurso referente a este ato convocatório deverá ser entregue 
diretamente ao Pregoeiro, mediante comprovação. 



 

 

 

 

 

 

9.4 - O Pregoeiro desconsiderará qualquer impugnação, recurso ou informação que não 
esteja no original, ainda que devidamente protocolizado. 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 
10.1 - O Contrato regerá, em consonância com este Edital e seus Anexos, as condições 
legais de fornecimento, garantia dos serviços e o pagamento entre o Ministério Público de 
Contas e o licitante vencedor. 
10.2 - Será imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do empenho, além de 
multa de 0,033% (zero, zero trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega do 
objeto. 
10.3 - No caso de desistência do licitante-vencedor após a homologação desta licitação, 
este responderá por eventuais perdas e danos em favor do MP de Contas, e ficará 
suspenso de licitação neste MP de Contas pelo prazo de dois (02) anos a contar da dada 
da sanção, assim como, a empresa que apresentar dolosamente, por ocasião da 
habilitação, documentos fraudulentos ou sem validade, comprovadamente visando 
frustrar os objetivos desta licitação. 
10.4 - Sem prejuízo das penalidades previstas no item anterior e na Lei das Licitações 
Públicas, será imposta multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ao 
adjudicatário que se recusar, expressa ou tacitamente, a cumprir o licitado, além da 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 
10.5 - Caso a licitante vencedora não cumpra o estabelecido no item anterior, é facultado 
ao Ministério Público de Contas convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem 
de classificação. 
10.6 - As licitantes subseqüentes, na hipótese de aceitarem as condições previstas no  
item 10.5, in fine, e, posteriormente, recusarem-se a entregar o objeto licitado, ficarão 
também sujeitas às sanções referidas nos itens 10.2 e 10.3. 
10.7 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á o 
direito à ampla defesa. 
 
 
11 - DA DOTAÇÃO 
11.1 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste PREGÃO correrão à conta 
da dotação orçamentária própria do MP de Contas, abaixo classificada: 
Fonte 0101    01.122.1297.4534.449052 
Fonte 0301    01.132.1241.4506.449052 
 
12 - DO PAGAMENTO 
12.1 – O pagamento será efetuado em parcela única, em até dez (10) dias úteis  após a 
emissão do Termo de Recebimento e efetiva entrega dos bens, e apresentação da 
competente nota fiscal a Diretoria  Administrativa/Financeira do MP/TCM-PA no mesmo 
prazo. 
 



 

 

 

 

 

 

12.2 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 
ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência. 
 
13. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
13.1.  O prazo máximo para assinatura do contrato a ser firmado em decorrência desta 
licitação é de cinco (05) dias consecutivos, após a convocação oficial do vendedor, 
admitindo-se prorrogação de referido  prazo, no máximo, por igual período. 
13.2.   Caso a adjudicatária se recuse a assinar o termo do contrato, ou não cumpra os 
prazos estabelecidos no item acima,, serão convocadas outras firmas, obedecendo 
sucessivamente, a ordem de classificação, ou efetuada nova licitação. Ocorrendo esta 
hipótese, ficará a adjudicatária sujeita às penalidades previstas em lei e neste edital. 
13.3.   O contrato terá vigência de doze (12) meses consecutivos, admitindo-se sua 
prorrogação, mediante termos aditivos, na forma da lei. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA: 
14.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato, observando-se o disposto no § 2º e seguintes do Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
14.3. Responsabilizar-se, no fornecimento do objeto do contrato, por todas as despesas 
diretas e indiretas, inclusive aqueles vinculados a empresas que lhe prestarem serviço 
(distribuidoras, transportadoras etc.); 
14.4. Responder diretamente por todos e quaisquer danos causados a bens ou pessoas, 
e pelas perdas decorrentes, em virtude de omissões e atos praticados por seus 
funcionários e prepostos, bem como pelas despesas originadas de infrações ou da 
inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, 
devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que este seja obrigado a 
fazer a esses títulos, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 
14.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
14.6. Designar por escrito preposto(s) que tenha(m) poder para resolução de possíveis 
ocorrências durante a execução deste contrato. 
14.7. Não ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem 
subcontratar os serviços ora contratados, sob pena de rescisão. 
14.8. Respeitar na íntegra as especificações contidas no Termo de Referência; 
14.9 . Entregar os  veículos  licenciados e plaqueados; 
14.10. Respeitar o prazo de entrega dos veículos de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) 
dias corridos após da assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho. 
14.11 Indicar formalmente na sua proposta comercial a concessionária responsável pela 
manutenção do veículo na cidade de Belém; 
14.12. Observar que todos os itens especificados deverão ser originais de fábrica, 
inclusive a pintura, excetuando-se, apenas, o revestimento dos bancos em couro; 



 

 

 

 

 

 

14.13.  A garantia deverá ser de fábrica; 
14.14.  A garantia deverá ser prestada por rede autorizada pela fábrica dentro da região 
metropolitana de Belém; 
14.15.  O atendimento para os serviços de assistência técnica deverá ser imediato 
sempre que houver necessidade, não ficando o veículo sujeito à disponibilidade de vaga 
em oficina, uma vez que a sua utilização é de representação. 
 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
15.1. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade do CONTRATANTE: 
15.1.1.  
15.1.3. Atestar a fatura emitida pela Contratada, desde que emitidas em conformidade 
com o fornecimento dos serviços e obedecidas as condições estabelecidas neste Edital e 
Nota de Empenho; 
15.1.4. Efetuar o pagamento da fatura nos prazos e condições estabelecidos em contrato 
e de acordo com a legislação vigente. 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “PROPOSTA” e 
“DOCUMENTAÇÃO” em um único momento, em face ao exame da 
PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO com os requisitos do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não 
puderem ser concluídos ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, 
os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser 
convocada posteriormente.  
16.2 - É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 
promover diligências e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do 
quadro deste Tribunal, para esclarecer ou complementar a instrução de assunto 
relacionado ao presente Pregão. 
16.3 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho, pelo Pregoeiro e 
pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob 
sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos 
trabalhos. 
16.4 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão 
serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
16.5 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
16.6 - O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 



 

 

 

 

 

 

16.7 - A participação neste certame implica na aceitação integral e irretratável das 
normas deste Edital e anexos, bem como na observância e dos preceitos legais e 
regulamentos que a regem; 
16.8 - A Cópia deste Edital e de seus Anexos poderá ser obtida, na Tv. Magno de Araújo 
nº 424, gratuitamente, através de meio digital, com a apresentação de mídia de gravação 
ou na internet no Site: http://www.mpcm.pa.gov.br. 
16.9 - O MP de Contas dos Municípios-PA não aceitará cobrança posterior de qualquer 
imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo de alterado ou criado após a data de 
abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta 
licitação. Na hipótese de redução de alíquota após a apresentação da proposta, a mesma 
será devidamente considerada por ocasião do pagamento. Em nenhuma hipótese o MP de 
Contas dos Municípios aceitará arcar com responsabilidade solidária ou subsidiárias 
relativa a qualquer despesa não expressamente discriminada na proposta. Deverá ser 
considerada, a quando da formulação da proposta, portanto, a legislação pertinente no 
Estado do Pará. 
16.10 - A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar o 
objeto desta licitação.  
16.11 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexados, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, ficando certo que os prazos vencem 
somente em dias de expediente normal.  
16.12 - Quaisquer informações sobre a presente licitação, serão prestadas pela 
Pregoeira, Sra. HELENA ROCHA LOBATO ou pela Equipe de Apoio, até o primeiro dia 
útil que anteceda a data fixada para abertura da sessão pública do presente Pregão, no 
horário de 09:00 às 14:00 horas, ou através do telefone (91) 32210-7400. 
Belém, 29 de outubro de 2014 
 
 
Helena M R Lobato 
     Pregoeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpcm.pa.gov.br/


 

 

 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2014 
 

 
1. TÍTULO E IDENTIFICAÇÃO DA COMPRA: 

 
Termo de Referência para aquisição de 04 (quatro) veículos de representação para 

este Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, com assistência 
técnica autorizada pelo fabricante (manutenção preventiva e/ou corretiva) na cidade de 
Belém/PA, durante e após o período de garantia. O veículo deverá ser novo, 0 (zero) km, 
fornecido com todos os elementos para o seu perfeito funcionamento, conforme 
quantitativo e especificações abaixo. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
- Renovar a frota atual de veículos de representação, que já apresenta desgaste e já se 
encontra fora do período de garantia de fábrica; 
- Eliminar custos com manutenção corretiva; 
 
 
3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES: 
 
3.1 ESPECIFICAÇÕES:  
 

- Quantidade: 04 (quatro) unidades; 
- Veículo de Passeio, 04 Portas, tipo hatch, monovolume ou SUV; 
- Ano/Modelo: 2014/2015; 
- Selo de Eficiência de Consumo de Combustível Categoria A, Conforme Classificação 
Emitida Pelo INMETRO, de Acordo com a NBR-7024; 
- Motor com Potência Mínima de 115 (Cento e Quinze) CV; 
- Motor Flex (Movido à Gasolina e à Álcool); 
- Ar Condicionado; 
- Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS); 
- Coluna de Direção Ajustável; 
- Vidros com Acionamento Elétrico nas Quatro Portas com Função “One Touch” e Anti-
Esmagamento para o motorista; 
- Trava Central para os Vidros dos Passageiros; 
- Retrovisores Externos Elétricos na Cor do Veículo; 
- Maçanetas Externas na Cor do Veículo; 
- Vidros Verdes com Filtro Ultra-Violeta; 
- Limpador de Parabrisa com Função Intermitente; 
- Limpador do Vidro Traseiro; 
- Desembaçador do Vidro Traseiro; 
- Aviso Sonoro do Cinto de Segurança do Motorista; 



 

 

 

 

 

 

- Banco do Motorista com Regulagem de Altura; 
- Iluminação Interna Dianteira Individual e Central; 
- Iluminação Interna do Porta-Malas; 
- Parasóis Dianteiros com Espelho para Motorista e Passageiro; 
- Porta-Objetos nas Portas Dianteiras; 
- Alarme; 
- Chaves com Controle Remoto da Trava Elétrica das Portas; 
- Trava Elétrica com Travamento Automático das Portas Acima de 15 km/h; 
- Trava de Segurança para as Portas Traseiras; 
- Rádio com Cd Player, Entrada USB e Bluetooth; 
- Pelo Menos Quatro Alto-Falantes, Sendo Dois Dianteiros e Dois Traseiros; 
- Freios com sistema ABS e EBD; 
- Air Bag Duplo Frontal para Passageiro e Motorista; 
- Barras de Proteção Lateral; 
- Cintos de Segurança Dianteiros de Três Pontos, com Pré-Tensionadores e Regulagem 
de Altura; 
- Cintos de Segurança Traseiros Laterais e Central de Três Pontos; 
- Apoios de Cabeça Laterais e Central no Banco Traseiro; 
- Distância Mínima Entre-Eixos: 2.530 mm; 
- Volume Mínimo do Porta-Malas: 350 l;  
- Rodas em Liga Leve com Aro Mínimo de 15”; 
- Bancos Traseiros Reclináveis, Bi-partidos, Rebatível 60/40, com Sistema de 
Rebatimento Total dos Bancos Traseiros; 
- Bancos Revestidos em Couro; 
- Comando Interno da Abertura da Tampa de Combustível; 
- Câmbio com Transmissão Automática do Tipo CVT; 
- Capacidade para 05 (Cinco) Passageiros; 
- Cor: Prata; 
- Garantia Mínima de Fábrica: 03 (Três) Anos. 

 
 
4. CONSIDERAÇOES GERAIS: 

 
- A empresa vencedora da licitação deverá respeitar na íntegra as especificações contidas 
neste Termo de Referência; 
- A validade das propostas deverá ser de 60 (sessenta) dias; 
- Os veículos deverão ser entregues licenciados e plaqueados; 
- O prazo de entrega dos veículos deverá ser de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos após da assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho. 
- A empresa vencedora da licitação deverá indicar formalmente na sua proposta comercial 
a concessionária responsável pela manutenção do veículo na cidade de Belém; 
- Todos os itens especificados deverão ser originais de fábrica, inclusive a pintura, 
excetuando-se, apenas, o revestimento dos bancos em couro; 
- A garantia deverá ser de fábrica; 



 

 

 

 

 

 

- A garantia deverá ser prestada por rede autorizada pela fábrica dentro da região 
metropolitana de Belém; 
- O atendimento para os serviços de assistência técnica deverá ser imediato sempre que 
houver necessidade, não ficando o veículo sujeito à disponibilidade de vaga em oficina, 
uma vez que a sua utilização é de representação. 
 
 
5. FORMA DE PAGAMENTO: 

 
- O pagamento será feito em parcela única, em até 10 (dez) dias corridos após a emissão 
do Termo de Recebimento, a ser emitido pelo funcionário designado por este Ministério 
Público, após avaliação dos bens e de sua compatibilidade com este Termo de Referência. 
 
Belém, 26 de agosto de 2014 
 
 
 
________________________ 
     Engº Arthur Braga Chaves 
Diretor de Gestão Operacional 
                 MPCM/PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM 
GARANTIA DO FABRICANTE DE 04 
(QUATRO) VEÍCULOS, QUE ENTRE SI 
FAZEM O MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO 
PARÁ E A  EMPRESA …............... 

 

 Por este instrumento de Contrato, de um lado, como CONTRATANTE, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, 

estabelecido nesta cidade de Belém (PA), com sede na Trav. Magno de Araújo, nº 424, 

bairro Telégrafo, inscrito no CNPJ nº 05.018.916/0001-92, neste ato representado pela 

Exma. Sra. Procuradora-Chefe, Dra. .................................,  portadora do CPF/MF nº 

......................., residente e domiciliada em Belém, e de outro lado, como 

CONTRATADA, a empresa …......................................, inscrita no CNPJ nº 

…......................., com sede na cidade de …..............................., e endereço na 

…........................, neste ato representada pelo Sr. …................................. (qualificar) 

…..................., residente e domiciliado na …..........................., têm ajustado o presente 

Contrato de Compra e Venda, mediante as cláusulas e condições seguintes, que 

reciprocamente entre si outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir: 

                    

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

Este Contrato origina-se do procedimento licitatório na modalidade ......................., no 

tipo menor preço global, pelo regime de aquisição direta, nos termos das Leis Federais nº 

8.666/93, de 21/06/93 e alterações das Leis Federais nº 8.883, de 08.06.94 e nº 9.648, 

de 27.05.1998 e demais regras do Direito Público e Privado que o subsidiarem, bem 

como o respectivo certame licitatório, que faz parte integrante deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 



 

 

 

 

 

 

O objeto deste Contrato é a aquisição de 04 (quatro) veículos novos, marca 

…............, modelo …............, ano …....., modelo …....., 0 Km, com assistência 

técnica (manutenção corretiva e/ou preventiva) durante o período de 

garantia, conforme especificações contidas do Termo de Referência vinculado a este 

procedimento, destinado a atender às necessidades do CONTRATANTE, conforme 

especificações contidas na proposta da CONTRATADA, no Termo de Referência – Anexo 

I, parte integrante do Processo nº …............, bem como o cumprimento das cláusulas 

estabelecidas na garantia do automóvel.  

    

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância de R$............................., 

mediante nota de empenho, até o 10º (décimo) dia útil, após a entrega do objeto licitado 

e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Diretor 

Financeiro e pelo Setor Administrativo de Manutenção e Compras, os quais observarão as 

especificações exigidas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, fornecendo 

documento de recebimento definitivo. 

PARÁGRAFO ÚNICO Todos os impostos, fretes, taxas e demais encargos decorrentes 

da execução do presente Contrato serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Para atender às despesas da presente licitação, o CONTRATANTE valer-se-á de recursos 

orçamentários na função programática: 

Fonte 0101    01.122.1297.4534.449052 
Fonte 0301    01.132.1241.4306.449052 
 

CLAÚSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

5.1- O prazo de entrega será de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 

contar da data da assinatura do Contrato, no Edifício-Sede do CONTRATANTE, na Trav. 

Magno de Araújo, nº 424 - Belém-PA. 



 

 

 

 

 

 

5.2- O veículo entregue fora do padrão exigido no edital deverá ser substituído, não 

constituindo a entrega como recebimento definitivo, independente das cominações legais. 

5.3- Não será permitida a entrega de veículo com avarias, baques ou qualquer outra 

alteração na estrutura diversa do exigido no edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1- Caso a CONTRATADA não seja autorizada a prestar a garantia, deverá informar às 

concessionárias prestadoras da garantia; 

6.2- Manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições para habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.3- Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme constam da proposta e 

deste instrumento, sujeitando-se às penas e multas estabelecidas na Tomada de Preços º 

01/2010 no Contrato, além da aplicação daquelas previstas na Lei nº 8.666/93; 

6.4- Providenciar a imediata substituição da(s) peça(s) ou equipamento(s) que 

apresentarem defeito antes de seu recebimento e durante o período de garantia, se a 

CONTRATADA for a detentora da assistência técnica. 

6.5- Ressarcir de eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, em 

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou cometidas por seus empregados, 

convenientes ou prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita, inclusive os casos de “Recall”, responsabilizando-se pelos 

danos causados aos serviços do CONTRATANTE. 

6.6- O veículo entregue fora do padrão exigido no edital e Termo de Referência deverá 

ser substituído, não constituindo a entrega como recebimento definitivo 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1- O CONTRATANTE obriga-se a notificar a CONTRATADA dos defeitos ocorridos no 

veículo, para os seus devidos reparos. 

7.2- Proceder o pagamento devido à CONTRATADA. 

 



 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1- No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas neste instrumento 

Contratual, ou usar de má-fé, ficará sujeita, respeitando os direitos à Ampla Defesa e ao 

Contraditório, à aplicação das penalidades abaixo descritas, além das demais sanções 

previstas nos arts. 81, 82, 87 e 98 da Lei nº 8.666/93 e multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor do ajuste. 

8.2- Pelo atraso injustificado da entrega do objeto licitado, fica sujeita a CONTRATADA às 

penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei nº 8.666/93, na seguinte conformidade: 

a) Em caso de atraso de até 05 (cinco) dias, incidirá multa de 0,2% (dois décimos por 

cento) por dia de atraso sobre o valor total do empenho; 

b) Em caso de atraso superior a 05 (cinco) dias, incidirá multa de 0,5% (meio décimo por 

cento) por dia de atraso sobre o valor total do empenho; 

8.3- As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra; 

8.4- Em casos de não-entrega do objeto adjudicado, de recusa em proceder às 

modificações devidas, bem como de o objeto da licitação não estar em conformidade com 

as especificações do Termo de Referência - Anexo I, aplicar-se-á a suspensão temporária 

de participar em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE pelo período 

de até 02 (dois) anos; 

8.5- Sujeitar-se-á à declaração de inidoneidade perante a Administração Pública, de que 

trata o art. 6º, XI da Lei nº 8.666/93, nas hipóteses de inexecução total das cláusulas do 

presente Contrato. 

8.6- As multas de que tratam os itens anteriores serão descontadas do pagamento 

eventualmente devido pela Administração ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, 

recolhidas mediante depósito em conta corrente do CONTRATANTE, ou cobrada 

judicialmente.  

 

 CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 

9.1- Para a entrega dos veículos o prazo será de, no máximo 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos a contar da assinatura do contrato. 



 

 

 

 

 

 

         9.2- Para a assistência técnica de garantia, o prazo será de 36 (trinta e seis) meses, ou 

outra maior dada pelo fabricante, a contar da data da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

Fica eleito o foro desta capital, como único privilegiado para dirimir qualquer questão que 

possa surgir com base no presente contrato. 

E por estarem justos, contratados e de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Belém,       de                 2014 

CONTRATANTE: 

                              

CONTRATADA: 

          

Testemunhas: 

1 - ........................................................   

2 - ................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
ANEXO III - Modelo de Procuração 
(Nome da Empresa) 
sediada na 
(Endereço completo) 
PROCURAÇÃO 
A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por meio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Carteira de Identidade 
n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CPF n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . ., nomeia seu (sua) bastante procurador (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .o (a) Sr. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., com poderes para 
praticar todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 002/2014, inclusive ofertar 
lances verbais, interpor ou desistir de interpor recursos, bem como realizar negociações 
diretamente com o PREGOEIRO no tocante aos preços propostos. 
Localidade, _____ de _______________ de _______ 
 
(carimbo) 
(Assinatura reconhecida do Representante legal da Licitante) 
(Nome completo do Representante) 
(Cargo do Representante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - Modelo de Declaração “A” 
(Nome da Empresa) 
sediada na (Endereço completo) 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
Com base no art. 4º, Inciso VII da Lei nº 10.520/2002, DECLARAMOS, para os devidos 
fins e sob os ditames da Lei, que a empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
., inscrita no CNPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., estabelecida na .................., 
por seu representante legal, Dr. ........................., CPF..............., cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação na licitação modalidade Pregão presencial 02/2014 do Ministério 
Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, assim como também declaramos 
aceitar todas a condições estabelecidas no edital que rege o certame. 
Declaramos ainda, que não a empresa não está impedida de participar de licitações e de 
contratar com a administração pública em razão de penalidades, nem de fatos 
impeditivos de sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
Localidade, _____ de _______________ de _______ 
 
(carimbo) 
(Assinatura) 
(Nome completo do Representante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - Modelo de Declaração “B” 
(Nome da Empresa) 
sediada na (Endereço completo) 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES QUANTO AO TRABALHO DO 
MENOR 
A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ sob o número . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declara, sob as penas da lei, que cumpre 
integralmente a norma contida na Constituição Federal de 1988, do art. 7º , inciso 
XXXIII, a saber: “(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz a partir de quatorze anos.” 

Localidade, _____ de _______________ de _______ 
(Assinatura) 

               (Nome completo do Representante) 

 

 

 

 

 


