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PROCESSO LICITATÓRIO N.° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1 – A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO UNIÃO, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 83.529.933/0001-06, com sede na Praça 

Hercílio Luz, s/n°, Centro, Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, por 

intermédio de seu PREGOEIRO, designado pela Resolução n° 230/2017 e da Comissão 

Permanente de Licitação, designada pela Resolução n° 228/2017 comunica aos 

interessados que está promovendo o Processo Licitatório n° 007/2017, na Modalidade 

Pregão, com adjudicação por item, do tipo Presencial, conforme dispõe a Lei n.º 

10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria.  

 

1.2 – Os envelopes de n.º 01 contendo as propostas de preços e de n.º 02, contendo a 

documentação de habilitação, serão recebidos para protocolo, na Diretoria 

Administrativa da Câmara Municipal, até às 09h30min do dia 17/02/2017, iniciando-se 

a sessão pública às 10h00min no Plenário da Câmara Municipal. 

 

1.3 – Envelopes encaminhados via postal deverão ser enviados à Comissão de 

Licitações para protocolo, dentro do horário limite. O proponente fica ciente de que 

está impedido de praticar atos de oferecimento de lances e interpor recursos. 

 

2 – OBJETO  

2.1 – A presente Licitação tem por objeto: Contratação de serviços de 

Tradutor/Intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, para as atividades 

legislativas: reuniões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, reuniões solenes 

de entrega de títulos de honrarias e entrevistas realizadas pela TV Câmara. 

 

2.2 - Os serviços serão realizados na Câmara Municipal de Porto União e nos demais 

locais que sejam realizadas reuniões solenes e entrevistas ou demais solenidades do 

Legislativo Municipal. 

 

3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 

cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 
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3.2 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 

 

4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “01” e “02” e DA CARTA DE 

CREDENCIAMENTO 

4.1 – Os envelopes nº. 01 e nº. 02, contendo, respectivamente, a documentação 

referente a habilitação e proposta de preço, não poderão ser transparentes e  deverão 

ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo desse instrumento 

convocatório, devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes 

dizeres:  

 

A  A 

Câmara Municipal de Porto União  Câmara Municipal de Porto União  

Comissão de Licitações Comissão de Licitações 

Pregão Presencial N.° 002/2017 Pregão Presencial N.° 002/2017 

Envelope N° 01 – Documentos de 

Habilitação 

Envelope Nº. 02 – Proposta de Preço  

Proponente: (Razão Social) Proponente: (Razão Social) 

 

4.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o 

procedimento licitatório, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme 

modelo constante do Anexo I deste Edital, a qual deverá ser entregue à Comissão 

Permanente de Licitações na data de abertura dos envelopes nº. 01. 

 

4.3 – A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.2 

deste Edital, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se 

como horário de entrega o protocolado pelo protocolo da Câmara Municipal de Porto 

União. 

 

5 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

O envelope nº. 01, contendo a documentação relativa à habilitação deverá conter: 

 

5.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 
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a. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado 

e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição 

de seus atuais administradores; 

b. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

c. Caso a empresa opte pelo disposto na Lei Complementar n° 123/2006, Artigos 

44° e 45°, deverá comprovar através da Certidão Simplificada da Junta 

Comercial seu enquadramento no regime das microempresas e empresas de 

pequeno porte. O documento comprobatório deverá constar no Envelope n° 

01 – Documentos para Habilitação. 

d. Declaração do proponente de que não possui menores de dezoito anos em 

atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo 

constante do Anexo V;  

e. Declaração de Idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

conforme modelo do Anexo VI; 

 

5.2- REGULARIDADE FISCAL (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 

 

a. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional; 

b. Certidão de Regularidade para com a Fazenda do Estado, onde estiver sediada 

a empresa; 

c. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a 

empresa;  

d. Certidão Negativa – ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT). 

e. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

f. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país; 

g. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível 

com o objeto da presente licitação (Alvará); 

h. Certidão de Regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 
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i. Certidão de Regularidade de Situação – CRS - perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS).  

 

5.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a. CERTIFICADO da licitante comprovando aprovação no PROLIBRAS – Exame 

Nacional de Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação de 

LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS – Nível Superior, com reconhecimento do 

Ministério da Educação – MEC. 

b. CERTIFICADOS comprovando a participação em Cursos/Seminários de LIBRAS, 

no mínimo 160 horas;  

c. Apresentação de 01 (um) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, ter a licitante executado serviços 

de tradutor/interprete durante pelo menos 02 (dois) anos. (Anexo VII) 

 

5.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei 8.666/93): 

 

a. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigível e apresentado na forma da lei (contendo as assinaturas do sócio, do 

contador responsável, com os respectivos termos de abertura e encerramento, 

registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro, conforme o caso), que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

b. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor de sua sede da pessoa 

jurídica. No caso de não indicação da vigência na respectiva certidão, será 

considerada aquela expedida no máximo de 90 (noventa) dias da data da 

abertura da licitação. 

 

5.5 - Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não 

constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses 

entre a data de sua expedição e a data limite para entrega dos envelopes. 

 

5.6 - Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado, 

lacrado, e preferencialmente na sequência ordenada de acordo com os itens de 

habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
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5.7 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará 

retido nos autos, ou em cópia autenticada por cartório competente, excetos as 

certidões obtidas através da internet, as quais, no entanto só terão validades após a 

verificação de sua emissão junto ao site do órgão emissor. 

 

5.8 – As declarações e outros anexos deverão atender aos termos dos modelos 

apresentados no Edital; 

 

5.9 - Constituem motivos para inabilitação do licitante: 

 

a. A não apresentação da documentação exigida para habilitação e com a sua 

numeração; 

b. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido. 

 

 

5.11 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

 

5.11.1. - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme 

prevê o art. 42 da Lei Complementar nº. 123/06. No entanto, na fase de habilitação do 

presente certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

5.11.2. - Mesmo que as empresas supra referidas apresentem alguma restrição fiscal, 

estas terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Câmara Municipal, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

5.11.3. - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei nº 8.666/93, sendo facultada à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a 

licitação. 
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6 – PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 – A proposta de preço – Envelope n.º 02 – devidamente assinada pelo proponente 

ou seu representante legal, numerada, redigida em português, de forma clara, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições 

estabelecidas nesse instrumento convocatório e seus anexos e conter: 

PREÇO MÁXIMO ADMITIDO 

Fica estabelecido como preço máximo admitido no presente certame o valor mensal 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

 

6.2 – No preço deverão estar incluídas todas as despesas necessárias para a efetiva 

entrega do objeto licitado. 

 

6.3 – Os preços, válidos na data de abertura da licitação, deverão ser cotados em Real, 

não se admitindo cotação em moeda estrangeira. 

 

7 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

7.1 – Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual 

será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes n.º 02.  

 

8 – PROCEDIMENTO 

8.1 – Serão abertos os envelopes n.º 01, contendo a documentação relativa à 

habilitação dos proponentes e procedida a sua apreciação. 

 

8.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os 

documentos exigidos e ainda numerados conforme item 5.  

 

8.3 – Os envelopes n.º 02, contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados 

aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou 

após a sua denegação. 

 

8.4 – Serão abertos os envelopes n.º 02, contendo a proposta de preço dos 

proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, 

ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
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8.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no 

item 6 desse instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das 

propostas desconformes ou incompatíveis e ainda as que não forem numeradas. 

 

8.6 – Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 9 

desse instrumento convocatório. 

 

9 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

9.1 – TRATAMENTO DIFERENCIADO conforme Lei Complementar nº 123/06 e item 

5.10 (1,2,3) 

 

9.2 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.2.1 - Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão 

classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, 

considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO; 

 

9.2.2 - Consideram-se empatadas com a melhor proposta apresentada, as propostas 

das microempresas e empresas de pequeno porte cujo valor seja até 10% (dez por 

cento) superior àquela; 

 

9.2.3 - O disposto no subitem 9.2.2 aplica-se apenas quando a melhor proposta for de 

licitante não abrangido pelas disposições da Lei Complementar n° 123/2006; 

 

9.2.4 - Havendo empate nos termos do subitem 9.2.2, será oportunizada à 

microempresa e a empresa de pequeno porte melhor classificada, a faculdade de 

oferecer proposta no prazo de 01 (um) dia útil, contado do recebimento da 

notificação, com preço inferior ao menor preço apresentado e assim por diante, 

sempre obedecendo a ordem de classificação das empresas que se encontram dentro 

do limite estabelecido no subitem 9.2.2; 

 

9.2.5 - Não havendo oferta inferior a melhor proposta inicialmente apresentada, a 

classificação será feita considerando o valor das propostas originalmente 

apresentadas; 
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9.2.6 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita 

obrigatória e sucessivamente: 

 

a. Em favor de bens produzidos no País; 

b. Por sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os licitantes 

em igual situação. 

 

10 – DA FORMA E EXECUÇÃO DO OBJETO 

10.1 – A Câmara se reserva o direito de requisitar os serviços a qualquer momento, 

desde que comunicada a CONTRATADA e ainda conforme características dos serviços 

especificados no ANEXO IV. 

 

11 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1 - O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e 

formas previstos no Art. 57° da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores. 

11.2 - O prazo de vigência da contratação decorrente da presente licitação será  de 12 

(doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 

mediante Termo Aditivo de Acordo entre as partes. 

  

12 – CRITÉRIO DE REAJUSTE 

12.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo as hipóteses de alteração da 

legislação vigente e de prorrogação contratual. Caso em que será utilizado o índice 

IGP-M da FGV acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 

 

13– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 – Os pagamentos serão efetuados até o dia 30 de cada mês,. 

13.2 - A nota fiscal deverá ser entregue exatamente conforme o empenho 

encaminhado. 

13.3 – Os pagamentos decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta 

dos seguintes recursos da Dotação Orçamentária: 

 

Órgão 01 – Poder Legislativo Porto União 

Unidade 01 – Câmara de Vereadores de Porto União 

Atividades – 2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas 
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Modalidade – 3.3.90.100 – Aplicações Diretas 

Complemento – 3.3.90.39.99.00.00.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Complemento – 3.3.90.36.99.00.00.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 

14 – RECURSOS 

14.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso 

Administrativo, nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, o qual será recebido e 

processado nos termos ali estabelecidos.  

 

15 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

15.1 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato objeto desta licitação, a Câmara 

Municipal de Porto União, poderá garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as 

sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 – Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento 

das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados 

diretamente na Diretoria Administrativa da Câmara Municipal, no endereço citado no 

preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (42) 3522-0514, de segunda à sexta-

feira, das 09h00m às 12h00m e das 13h30m as 17h00m. 

 

16.2 – A Câmara reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos 

termos do art. 49 da lei n.º 8.666/93. 

 

16.3 – A Câmara reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da presente 

licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, 

sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer 

tipo de indenização. 

 

16.4 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Câmara não 

serão consideradas como motivos para impugnações. 

 

16.5 – A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação 

plena deste edital e suas condições. 
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16.6 – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 

Licitações à luz das disposições contidas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e demais legislações aplicáveis. 

 

17 – ANEXOS AO EDITAL 

17.1 – Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, 

como se transcrito em seu corpo os seguintes anexos: 

ANEXO I - Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO II - Modelo de Termo de Renúncia (Opcional); 

ANEXO III - Modelo da Minuta do Termo de Contrato; 

ANEXO IV – Termo de Referência; 

ANEXO V - Modelo de Declaração de não possui menores de dezoito anos em 

atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; 

Anexo VI- Modelo de Declaração de Idoneidade para Contratar com a Administração 

Pública; 

ANEXO VII – Modelo de Atestado de capacidade técnica. 

 

Porto União (SC), 31 de janeiro de 2017. 

 

 

Maira Teresinha Lusa 

Presidente da Comissão de Licitação 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO “I” 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º 

____________________, a participar da licitação instaurada pela Câmara Municipal de 

Porto União – SC, na modalidade Pregão Presencial n.º 002/2017, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, 

recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

................................... , em............ de ............................. de 2017. 

 

 

 

 

 

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente) 

CNPJ da empresa proponente 

(Assinatura reconhecida em cartório) 

(Copia do Estatuto ou contrato Social) 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO “II” 

 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

À Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Porto União – SC 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

A Proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade Pregão Presencial nº. 

002/2017, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela 

Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, obrigando a empresa que representa, que não pretende 

recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação 

preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 

concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à 

abertura dos envelopes de proposta de preço, dos proponentes habilitados. 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2017. 

 

 

 

(nome, CPF, RG e assinatura do responsável legal) 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO “III” 

 

Modelo da Minuta do Termo de Contrato 

 

A Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ. n˚ 

83.529.933/0001-06, com sede na Praça Hercílio Luz, s/n°, Centro, no Município de 

Porto União, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Excelentíssimo 

Senhor Presidente Vereador Sr. Luiz Alberto Pasqualin, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF n° e portador do RG n° , a seguir denominada Contratante, ......................, CPF nº 

................., RG nº ................ residente a Rua ....................., ......, Bairro ................., 

Município de ......................, Estado ..................., a seguir denominada Contratada, 

acórdão e ajustam os termos do presente contrato nos termos da Lei 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelo Processo 

Administrativo nº ....../2017, Modalidade Pregão Presencial nº ...../2017, tipo Menor 

Preço, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de serviços de Tradutor/Intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, 

para as atividades legislativas: reuniões ordinárias, extraordinárias, audiências 

públicas, reuniões solenes de entrega de títulos de honrarias e entrevistas realizadas 

pela TV Câmara. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos 

os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições 

expressas no Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial nº. 002/2017, 

juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA 

mensalmente R$ ........... (..................). 
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PARÁGRAFO ÚNICO – No valor estão incluídas todas as despesas necessárias para a 

sua execução, incluindo encargos trabalhistas e demais tributos que venham a incidir 

sobre o objeto deste termo contratual. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE efetuará o pagamento até o dia 30 de cada mês, conforme a 

solicitação, no documento fiscal deverá ser discriminado o objeto licitado, bem como o 

número do processo licitatório e o número do contrato que a originou. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta dos 

recursos provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 

Órgão 01 – Poder Legislativo Porto União 

Unidade 01 – Câmara de Vereadores de Porto União 

Atividades – 2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas 

Modalidade – 3.3.90.100 – Aplicações Diretas 

Complemento – ........ 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo as hipóteses de alteração da legislação 

vigente e de prorrogação contratual. Caso em que será utilizado o índice IGP-M da FGV 

acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 

 

CLAUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da contratação decorrente da presente licitação será  de 12 (doze) 

meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante 

Termo Aditivo de Acordo entre as partes. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos da Contratante receber o serviço deste contrato, nas condições 

avençadas, e da Contratada, perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados. 

Parágrafo Primeiro – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 • Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados; 

 • Dar a CONTRATADA condições necessárias á regular execução do contrato; 

Parágrafo segundo – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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 • Executar os serviços objeto deste contrato na forma e condições avençadas; 

 • Manter-se durante toda execução do contrato, em condições técnicas de 

cumprir com as obrigações; 

 • Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados; 

• Em caso de impossibilidade da presença nas atividades legislativas por 

problemas particulares e de doença devidamente comprovado, deverá designar 

outro profissional, se responsabilizando pelos custos financeiros do mesmo; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços objeto da presente licitação deverão ser executados nas dependências da 

Câmara Municipal ou nos locais destinados para reuniões e demais solenidades e 

entrevistas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A contratante fiscalizará e inspecionará os serviços, verificando 

cumprimento, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando estes não 

obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado. 

 

CLAUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO 

O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

Parágrafo Primeiro: Por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações; 

Parágrafo Segundo: Amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de 

aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 

qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 

Parágrafo Terceiro: Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo Quarto: O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações 

legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a 

qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

Parágrafo Quinto: A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à 

CONTRATADA a multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o seu saldo, na data da 

rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações 

anteriores. 

Parágrafo Sexto: Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos 

previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE 
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Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial da 

Câmara Municipal, pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 

61, parágrafo 1º da Lei nº. 8666/93. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, para dirimir questões resultantes da ou 

relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera 

administrativa. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 

contratual, por si e seus sucessores, em duas vias iguais, assinadas para todos os fins 

de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 Porto União (SC) ____ de ______ de 201__. 

 

CONTRATANTE        CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1-________________________________Nº CPF 

2-________________________________Nº CPF  
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO “IV” 

1. BASE LEGAL: 

1.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e nas demais normas legais e 

regulamentares. 

2. OBJETO:  

2.1. A presente Licitação tem por objeto: Contratação de serviços de 

Tradutor/Intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, para as atividades 

legislativas:reuniões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, reuniões solenes 

de entrega de títulos de honrarias e entrevistas realizadas pela TV Câmara. 

 

3 - JUSTIFICATIVA: 

3.1 - A contratação de serviço de Tradutor/Interprete de LIBRAS, é uma necessidade 

para que o Poder Legislativo possa dar condições de comunicação a todos que 

participam presencialmente das reuniões e através da TV Câmara (Internet). 

 

4 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

4.1 - Vigência Contratual: 12 MESES 

 

5 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/VALORMENSAL MÁXIMO ADMITIDO  

Qtde. Características dos serviços relativos às atividades legislativas: 

01 - reuniões ordinárias todas as terças-feiras com início às 19h00min;  

- reuniões extraordinárias conforme convocação do Presidente em qualquer 

dia e horário, inclusive sábados e domingos; 

- reuniões solenes quando da entrega de títulos de honrarias (Título de 

Reconhecimento, Título de Cidadão Honorário e Benemérito, Moções) 

- reunião solene de posse do Prefeito e Vice Prefeito e Vereadores; 

- audiências públicas quando convocadas pela Câmara Municipal em conjunto 

com a Prefeitura Municipal; 

- Intérpretes nas gravações de entrevistas na TV Câmara, que podem ser 

realizadas nas dependências da Câmara ou nos locais previamente definidos.  
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VALOR MÁXIMO MENSAL ADMITIDO DO PRESENTE CERTAME R$ 1.500,00 

 

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

- Executar os serviços objeto deste contrato na forma e condições avençadas; 

- Manter-se durante toda execução do contrato, em condições técnicas de cumprir 

com as obrigações; 

- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços objeto prestados; 

- Em caso de impossibilidade da presença nas atividades legislativas por problemas 

particulares e de doença devidamente comprovado, deverá designar outro profissional 

(substituto), se responsabilizando pelos custos financeiros do mesmo. Em nenhum 

momento haverá vínculo empregatício do profissional substituto com a 

CONTRATANTE; 

- Em caso de ausência da CONTRATADA e falta de substituto para realizar os serviços, 

será aplicado multa de 10% (dez) por cento sobre cada atividade legislativa faltosa. 

(atividades: reuniões ordinárias, extraordinárias, solenes, audiências públicas e 

entrevistas). 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO “V” 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO ________ (órgão ou entidade licitante) 

TOMADA DE PREÇOS N.° __/__ 

 

O representante legal da Empresa __________, na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__, instaurado 

pela __________, Declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666 de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma 

e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e demais 

legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima).    

 

   Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

    __________, em __ de __________ de 20__.  
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO “VI” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO ________ (órgão ou entidade licitante) 

TOMADA DE PREÇOS N.° __/__ 

 

  A Empresa (ABC LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n.º (00.000.000/0001-00), inscrição estadual (000000-00), com sede na 

(Rua A, nº 01, cj. 01), CEP (00.000-000), na cidade de (xxxxxxxx), neste ato 

representada por seu (sócio gerente, (......................), brasileiro, (casado), 

(empresário), portador da cédula de identidade RG nº (Nº 1.111.111/Pr.), inscrito no 

CPF sob o nº (Nº DO 111.111.111-11), residente na (Rua B, nº 01, ap. 01), CEP (00.000-

00), na cidade de (xxxxxxxx), nos termos do(a) (1ª ou 2ª... Alteração do Contrato 

Social), declara que inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, em qualquer de suas esferas. Outrossim, declara serem 

autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as exigências 

estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a qualquer tempo, 

a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou 

contratar com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações são 

prestadas sob as penas da Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

    __________, em __ de __________ de 20__.  

 

   (assinatura do representante legal da empresa proponente)  
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO “VII” 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a .............. 

............................., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ............................., estabelecida na 

Rua/Av. ............................... nº................., na cidade de ..........................., executou 

serviços de tradutor/interprete durante (descrever o período), satisfatoriamente ao 

órgão público ou empresa privada (nome do órgão/empresa) 

.......................................CNPJ sob o nº .................................... 

 

Informamos que a ........................ cumpriu fielmente com suas obrigações, nada 

constando que a desabone tecnicamente, até a presente data. 

 

 

 

Porto União (SC) ............. de.................. de 20........... 

___________________________ 

[nome do responsável] 

CPF nº 000.000.000-00 

[endereço da empresa, caso não possua papel timbrado] 

 

 

 

 

 


