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EDITAL CONVITE Nº 004/2022 

(Processo Administrativo n° 2022021604) 

 

LICITAÇÃO Nº 004/2022 

MODALIDADE: CONVITE 

TIPO: MENOR PREÇO 

ÓRGÃO REQUISITANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais legislações 

aplicáveis. 

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

Convidamos Vossa Senhoria a apresentar, perante a Comissão Permanente de Licitação do 

Município de AUGUSTO CORRÊA, através da CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, 

proposta comercial para o objeto indicado no formulário padronizado de proposta pertinente à licitação 

que será realizada na data e horário abaixo indicado, na modalidade CONVITE, do tipo menor preço, 

visando a atender o objeto desse certame, mediante as condições e exigências estabelecidas neste ato 

convocatório, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CAPÍTULO I - DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ENTREGA, BEM COMO DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

1.1. LOCAL: SALA DA CPL 

1.2. DATA E HORÁRIO: DIA: 02/03/2022 às 09:00 horas. 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização da abertura 

do certame na data supracitada, faça referida reunião transferida automaticamente para o primeiro dia útil 

posterior e de expediente normal. 

 

1.4. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Minuta do Contrato; 

Anexo III - Declaração (cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição federal); 

Anexo IV - Carta proposta da licitante; 

Anexo V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. 

 

CAPÍTULO II - DO OBJETO: 

2.1. O objeto do presente certame é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços 

de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da 

Câmara Municipal Augusto Corrêa/PA. 

 

CAPÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da licitação as licitantes convidadas, devidamente cadastradas na correspondente 

especialidade, objeto deste certame, junto à Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE 

AUGUSTO CORRÊA, e devidamente habilitada, conforme Capítulo V deste instrumento convocatório e 

que satisfaça todas as exigências, especificações e normas deste instrumento convocatório e seus anexos, 

bem como estenderá aos não cadastrados, desde que se cadastrem e manifestem interesse em participar do 
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certame com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a entrega dos 

envelopes (Lei nº 8.666/93, art. 22, parágrafo 3º). 

3.2. É vedada a participação nesta licitação de licitantes que se encontrem em regime de concordata ou 

falência requerida, ou ainda, que estejam cumprindo penalidade imposta por algum órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

3.3. Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do 

seu quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou 

autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data deste certame, ou 

que tenham participado como autores do Projeto Básico da presente Licitação. 

3.4. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e integral de todos os itens/serviços e 

condições previstos no presente edital, bem como, na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores 

3.5. Poderão participar deste Convite os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 

Edital e seus Anexos e da legislação a ele correlata; 

3.6. TODOS OS ITENS serão de participação EXCLUSIVA às (MPEs) Micro e Pequenas Empresas, ou 

seja, assim definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, de 

acordo com o artigo 48 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 

3.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006; 

3.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a 

todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 

contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo. 

 

CAPÍTULO IV - DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. A representação por mandatário perante a Comissão de Licitação deve ser feita mediante procuração, 

pública ou particular para fins de licitação, original ou em cópia autenticada devidamente reconhecida em 

cartório, a qual será apresentada juntamente com um documento de identificação. 

4.2. Caso seja sócio ou titular da empresa, o licitante deverá apresentar o documento que comprove a sua 

competência de representar a mesma. 

4.3. A identificação do representante será feita no momento da entrega dos envelopes de habilitação e 

propostas de preços, bem como no início de cada sessão pública. 

4.4. Na hipótese da licitante participante enviar portador não qualificado para representá-la, na forma do 

disposto nos itens 4.1 e 4.2. deste Capítulo, não será, por isso, inabilitada para participar da licitação, mas 

não poderá, o simples portador, se manifestar em nome da licitante durante as sessões. O portador, sem 

poderes de representação, não poderá se qualificar como legítimo defensor dos interesses da proponente; 

não terá o direito de assinar a ata da sessão, nem solicitar que se consignem observações que 

eventualmente julgue necessárias. 

 

CAPÍTULO V - DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos, todos contidos no envelope "A". 

5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

5.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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5.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, documentos de eleição de seus 

administradores; 

5.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

5.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente; 

5.2.5. Cédula de identidade (ou outro documento com foto) e CPF do proprietário ou representante legal 

da pessoa jurídica, com procuração. 

 

5.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

5.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ, vigente na data de 

abertura desta licitação; 

5.3.1. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela 

Caixa Econômica Federal, vigente na data da abertura desta licitação; 

5.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social, através da Certidão conjunta 

negativa de débitos relativos a tributos federais e a Dívida Ativa da União, da sede do licitante, vigente na 

data de abertura desta licitação; 

5.3.3. Certidão negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

5.3.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, Positiva, com efeito, 

de Negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de abertura desta licitação; 

5.3.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão Negativa ou da 

Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante, vigente na data de 

abertura desta licitação; 

5.4. Fora do envelope "A", a Comissão não admitirá o recebimento de qualquer documento, nem mesmo 

os originais, e não permitirá ao licitante fazer qualquer adendo aos documentos entregues à Comissão. 

5.5. A documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope lacrado e indevassável, contendo 

em seu frontispício os seguintes dizeres: 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº ...../2022 

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:...................................................................... 

CNPJ:....................................................................................... 

 

CAPÍTULO VI - DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. A proposta de preço deverá ser entregue à Comissão de Licitação, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, em envelope "B" lacrado e indevassável, contendo em seu frontispício os seguintes dizeres: 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº ...../2022 

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO 

PROPONENTE:..................................................................... 

CNPJ:....................................................................................... 
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6.2. A proposta deverá ser encaminhada à Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA, para a Comissão 

Permanente de Licitação, devidamente preenchida, datada e rubricada pelo responsável em todas as suas 

folhas e assinada pelo menos na última folha, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, colocadas em envelope devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, juntamente com a 

carta proposta da licitante (ANEXO IV), a declaração do Inciso XXXII do Art. 7º DA CF/88 (ANEXO 

III) e a declaração de microempresa e empresa de pequeno porte (Anexo V). 

6.3. A proposta comercial deverá ser feita em papel timbrado da empresa, devendo estar devidamente 

preenchida, carimbada e assinada pelo proprietário da empresa participante ou seu representante legal. A 

licitante poderá usar o formulário padrão, anexo a este edital, ou apresentar sua proposta em papel 

timbrado ou com algum carimbo que identifique a firma. No formulário, serão obrigatórias as seguintes 

indicações e exigências: 

a) Razão Social, C.N.P.J./C.P.F., C.G.F. e endereço completo da sede da proponente; 

b) Descrição do objeto conforme "Objeto de Licitação"; 

c) Valor individual e total dos itens, expressos em reais, estando inclusos os custos de mão de obra, 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, assim como lucros, despesas administrativas, riscos, 

transportes, seguros, demais ônus fiscais; 

d) Data e assinatura do representante legal; 

e) A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

CAPÍTULO VII - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

7.1. A presente licitação, seu processamento e todos os atos e termos dela decorrentes reger se á pela Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

7.2. Para boa conduta dos trabalhos, cada licitante deverá fazer se representar por no máximo 02 (duas) 

pessoas. 

7.3. Compete exclusivamente à Comissão de Licitação avaliar o mérito dos documentos e informações 

prestadas, bem como julgar a exequibilidade das propostas apresentadas. 

7.4. A Comissão receberá, na data e horário indicados (Capítulo I) e na presença dos proponentes e 

demais assistentes que compareceram à reunião, os envelopes "A" e "B" devidamente lacrados, contendo 

os documentos de habilitação e de proposta de preço, respectivamente. 

7.5. Abertos na referida sessão os envelopes "A" alusivo aos documentos de habilitação, o Presidente da 

Comissão procederá à numeração e rubrica de cada lote de documentos, folha por folha. Em seguida, a 

documentação será rubricada pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes. 

7.6. A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, apreciar imediatamente os documentos 

apresentados e proclamar o rol das licitantes habilitadas, ou marcar nova reunião para divulgação do 

resultado da fase de habilitação, ficando cientificados os interessados. 

7.7. Os licitantes que não atenderem integralmente a todas as exigências contidas no Capítulo V - DAS 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO deste instrumento convocatório, serão considerados inabilitados e 

terão devolvidos, devidamente lacrados e rubricados, os envelopes "B" contendo as Propostas de Preços, 

desde que haja desistência expressa de recursos contra o julgamento da fase de habilitação por parte de 

todos os licitantes. 

7.8. A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com os envelopes 

devidamente lacrados e rubricados até o término do período recursal de que trata a legislação pertinente 

em vigor, art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

7.9. Concluída a fase de habilitação, a Comissão de Licitação procederá na mesma sessão, caso haja 

desistência de recursos, ou em sessão previamente marcada, cientificados os licitantes habilitados, a 

abertura das propostas de preços (envelopes "B"). 
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7.10. O Presidente da Comissão procederá à numeração e rubrica de cada lote de folhas. Os demais 

membros da Comissão e os Licitantes presentes rubricarão todas as folhas das propostas apresentadas. 

7.11. O Presidente da Comissão poderá resolver, com os demais membros, pela verificação imediata das 

propostas de preços; nesta hipótese, a Comissão adotará o seguinte procedimento: verificará a 

conformidade das propostas com as exigências do Edital - Capítulo VI, desclassificará as propostas em 

desacordo com as referidas exigências e divulgará o resultado da classificação. 

7.12. Caso a Comissão de Licitação não considere oportuno o exame imediato das propostas de preços, 

marcará nova data para reunião na qual será divulgado o resultado da fase de classificação das propostas. 

7.13. Na data da divulgação das firmas classificadas no certame, o Presidente lembrará o prazo para 

recebimento de recursos definido no art. 109 da Lei nº 8.666/93, caso não haja imediata e expressa 

desistência dos mesmos. 

7.14. Serão desclassificadas pela Comissão de Licitação as propostas que estiverem em desacordo com as 

exigências deste Instrumento convocatório. 

7.15. Não serão consideradas as propostas com preços excessivos ou inexequíveis. 

7.16. Das propostas classificadas, serão consideradas vencedoras, para efeito de julgamento, aquelas que 

apresentarem o menor preço. 

7.17. Verificada a igualdade no menor preço em duas ou mais propostas, e obedecido o disposto no 

parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.18. Em casos de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, serão levados em conta os 

últimos. 

7.19. À Comissão de Licitação reserva se o direito de ratificar a veracidade das informações prestadas 

pelos licitantes, podendo em qualquer fase da licitação promover diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo licitatório. Poderá ser solicitado pela Comissão de Licitação 

esclarecimentos acerca dos serviços propostos, os quais deverão ser prontamente atendidos pelos 

licitantes num prazo máximo de dois dias úteis da formalização do pedido, sob pena de desclassificação 

em referidos itens. 

 

CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO, DO PRAZO E CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 

8.1. O prazo para assinatura do instrumento de contrato é de 03 (três) dias úteis após a Homologação 

desta licitação pela autoridade superior, devendo o representante da licitante vencedora ser convocado e 

comparecer no mesmo prazo para a assinatura, na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO 

CORRÊA. 

8.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer as especificações, exigências e requisitos constantes 

da proposta de preço, bem como Minuta do Contrato. 

8.3. Havendo recusa da adjudicatária em formalizar o ajuste no prazo estabelecido, é facultado à 

Administração, sem embargo da aplicação das penalidades previstas, convocar as licitantes 

remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, querendo, fazê-lo em igual prazo e condições da 

primeira classificada. 

 

CAPÍTULO IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS, DOS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS. 

9.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado conforme em prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento a que se referir, à vista de nota fiscal/fatura e /ou recibo, 

que deverá ser apresentado pela CONTRATADA, atestado e visado pelo setor competente. 
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9.2. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas correrão por conta do orçamento da dotação 

orçamentária: Exercício 2022. Atividade 01 01.01031 0001 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal, 

Classificação Econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

CAPÍTULO X - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO, DAS 

PENALIDADES. 

10.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato acarretará multa de até 10% (dez por 

cento) do valor previsto para a contratação pelo período de vigência do contrato. 

10.2. O não cumprimento das obrigações e demais condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório e anexos sujeitará ainda à empresa vencedora às penalidades definidas na Minuta do 

Contrato. 

 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

12.1. Na ocorrência de impugnação ao Edital de licitação ou interposição de recurso administrativo em 

cada etapa do processo licitatório, conforme previstos nos artigos 41 e 109 da Lei nº 8.666/93, deverá ser 

dirigido em tempo hábil ao presidente da Comissão de Licitação, mediante entrega dos termos, em vias 

originais, na Câmara Municipal de Augusto Corrêa, com a indicação do processo licitatório nº ...../2022 

em referência. O Presidente procederá com os demais membros as suas apreciações e respostas com a 

máxima brevidade, obedecendo aos prazos previstos na legislação. 

12.2. Para elucidar dúvidas relacionadas a este CONVITE nº..../2022, os interessados poderão comunicar 

se diretamente com o Presidente ou com um dos membros da Comissão de Licitação, de segunda à 

quinta-feira, no horário de expediente normal. 

12.3. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

CAPÍTULO XIII – DO FORO. 

13.1. É eleito o Foro do Município de Augusto Corrêa para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 

8.666/93. 

13.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

Augusto Corrêa-PA, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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CONVITE Nº..../2022 - ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos 

institucionais e legislativos da Câmara Municipal Augusto Corrêa/PA, pelo período de 10 (dez) 

meses. O serviço a ser executado foi elaborado pelo setor competente, a fim de atender as necessidades 

para seu bom funcionamento. 

 

Item Descrição dos serviços Und Qtde/Mês 

Valor 

Médio 

Unitário  

Valor Total 

Estimado 

01 

Serviços de publicidade e propaganda. 

Especificações: 

Serviços de divulgação online; 

Serviços de sonoplastia; 

Serviço de cobertura fotográfica (foto 3x4). 

Mês 10 R$ 3.660,00 R$ 36.600,00 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Comunicação Institucional visa divulgar a atuação da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, suas 

funções, seus projetos e estimular a participação popular no processo legislativo. A Câmara Municipal 

visa através da presente contratação desenvolver a sua comunicação institucional de forma a evidenciar 

seu importante papel na vida do cidadão com projetos e leis que vão ao encontro das necessidades de uma 

cidade em franco desenvolvimento e este contrato visam à divulgação dos atos, programas, informações 

de interesse público, orientação e educação dos munícipes, compreendendo planejamento, criação, 

produção, veiculação, controles de resultados, bem como a distribuição de materiais, peças e campanha 

de interesse da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, nas quantidades e condições descritas no anexo I, 

deste Termo de Referência; 

2.2. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tendo em linha de 

considerando o princípio da economicidade e demais princípios aos quais vinculam a administração 

pública. 

 

3. ESTIMATIVA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS 

3.1. As despesas decorrentes da contratação deste serviço serão suportadas pelo orçamento fixado na Lei 

Orçamentária anual de 2022, na seguinte dotação orçamentária: 

 

ÓRGÃO 01 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0101 - Câmara Municipal de Augusto Corrêa 

PROGRAMA 01 031 0001 2.001- Manutenção da Câmara Municipal 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. Pessoa jurídica 

 

4. ESCOPO GERAL DOS TRABALHOS  

4.1. Os trabalhos de execução a ser contratada, relacionadas no item 1.1, compreendem as atividades 

abaixo relacionadas, conforme o que dispõe este Termo de Referência e o que disporá o Contrato a ser 

celebrado entre as partes.  

4.2. A contratada deverá exercer os seguintes procedimentos: 
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- Serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa. 

5. PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

5.1. O pagamento pela realização dos serviços será realizado mensalmente e efetuado até o 10º (décimo) 

dia útil do mês subsequente ao mês de referência.  

5.2. Para efeito do pagamento, a contratada deverá atender as exigências legais quanto à emissão de 

comprovação fiscal (nota fiscal/recibo). 

 

6. DURAÇÃO DO CONTRATO  

6.1. O contrato de trabalho, objeto deste processo, é de 10 (dez) meses, podendo ser renovado por igual 

período, atendendo necessidades das partes envolvidas. No caso de renovação, o reajustamento da 

remuneração será objeto de negociação.  

 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 

recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 

representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A responsabilidade pela condução do certame será da Câmara Municipal de Augusto Corrêa. 

8.2. Eventuais despesas administrativas geradas externamente em atendimento ao objeto contratado serão 

suportadas pela Câmara Municipal de Augusto Corrêa. 

 

Augusto Corrêa/PA, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Bianca Farias dos Santos 

Diretora Financeira 

Portaria nº 03/2022 
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CONVITE Nº ..../2022 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº............ - CMAC 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

PARA A DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA/PA, QUE 

ENTRE SI FAZEM DE UM LADO, A CÂMARA 

MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA E DE OUTRO 

LADO A EMPRESA: ........................................., COMO 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, Pessoa Jurídica de Direito Pública Interno, 

com inscrição no C.N.P.J. sob o 04.557.278/0001-15, por seu representante legal Presidente da Câmara 

Municipal o Sr. ANTONIO ERNANDES BRITO DO ROSÁRIO, brasileiro, casado residente e 

domiciliado Av. Domingos Cardoso, 224, São Miguel, CEP: 68.610-000, Município de Augusto Corrêa, 

Estado do Pará, inscrito no CPF nº 423.395.962-20 e Carteira de Identidade nº 2320109/PC/PA, neste ato 

denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa .........................., inscrita no pessoa jurídica 

com inscrição no CNPJ nº .........................., situada .............................., representada pelo Senhor 

......................................, nacionalidade .............., estado .............., portador do RG nº ............ PC/PA, e no 

CPF nº ................, residente e domiciliado na ............................., doravante denominado 

CONTRATADO, resolve celebrar o presente contrato de prestação de serviços de publicidade e 

propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos, conforme Convite nº....../2022 e 

nas cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Constitui-se como objeto deste contrato a contratação de serviços de publicidade e propaganda para a 

divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA: 

1.2. Vinculam-se ao presente Contrato a CONVITE Nº....../2022-CMAC, observando o que consta na 

proposta comercial da CONTRATADA, os quais constituem parte integrante deste contrato, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1. O valor mensal dos serviços prestados é de R$ ........... (..................), totalizando um valor global de 

R$ ........... (.................). 

2.2. O pagamento pela realização dos serviços será realizado mensalmente e efetuado até o 20º (vigésimo) 

dia útil do mês subsequente ao mês de referência, após a apresentação da Nota Fiscal/Recibo, devidamente 

atestada pela área responsável da Contratante. 

2.3. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou Recibo ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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3.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento fixado na Lei 

Orçamentária anual de 2022 à na seguinte dotação orçamentária: 01 01.01031 0001.2.001 Manutenção da 

Câmara Municipal, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Servi. De Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. O regime de execução do presente contrato é o de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 

8.666/93; 

4.2. Os serviços serão prestados de forma continuada por intermédio da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa; 

4.3. O início dos serviços/locação dar-se-á imediatamente a assinatura do contrato com o prazo de 

execução previsto por 10 (dez) meses, e terá vigência de .... de ...... a 31 de dezembro de 2022. 

4.4. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as obrigações da contratada prevista na Clausula 

Sesta do presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

5.1. A critério da CONTRATANTE, o objeto da contratação poderá ser acrescido ou suprimido, a 

qualquer tempo, conforme previsto no § 1º, do Art. 65, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  

6.1. O CONTRATADO obriga-se a: 

a) Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações se obriga a atender prontamente; 

d) Manter preposto, aceito pela Contratante, para representá-la quando da execução do Contrato; 

e) Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os tributos 

resultantes do cumprimento do Contrato; 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da Contratante; 

h) Cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas 

das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva a 

responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes;  

i) Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas 

de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do Contrato; 

 

6.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

b) permitir o livre acesso da Contratada às dependências da Contratante para tratar de assuntos pertinentes 

aos serviços contratados; 

c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o Contrato; 

d) proceder ao pagamento do Contrato, na forma e no prazo pactuados; 

e) como o presente contrato não impõe vínculo empregatício, a Contratante fica desobrigada de 

recolhimento dos encargos sociais previstos na Legislação vigente. 



ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIAPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

Poder Legislativo Municipal 

CNPJ: 04.557.278/0001-15 

________________________________________________________________________________________ 

Rodovia PA 454, KM 8, S/N, São Benedito, CEP: 68.610-000, Augusto Corrêa-PA 

f) prestará ainda os esclarecimentos necessários e colocará à disposição dos mesmos os dados que se 

fizerem necessários, bem como, comunicará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o recebimento de 

qualquer documento, intimação ou notificação recebida que obrigue a atuação da Contratada.  

g) obriga a comunicar, por escrito e em tempo hábil, à Contratada, quaisquer situações emergenciais, bem 

como a prestar todas as informações que foram solicitadas e que tenham relação com a execução do 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO. 

7.1. A Contratante designará um fiscal do contrato para acompanhamento e fiscalização da sua execução, 

que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 

que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

7.2. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando 

implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

7.3. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer fornecimentos quando entender que a sua execução está 

irregular e/ou que os materiais empregados não são os especificados. 

7.4. Fica designado a servidora BIANCA FARIAS DOS SANTOS, Portaria nº 03/2022, RG nº 7155537-

SSP/PA e CPF nº 032.416.322-37, lotado no Departamento Financeiro, para representar a Administração 

no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, nos termos do art. 67 

da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

8.1. A vigência deste Contrato é a partir da data da assinatura e término em 31 de dezembro de 2022, 

podendo ser prorrogado por termo aditivo, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA NOVA - DAS SANÇÕES 

9.1. O inadimplemento ou inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia 

defesa, ficando estipulado: 

9.1.2. Advertência; 

9.1.2. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, 

incidentes sobre o valor do Contrato, até o 10º (décimo) dia; 

9.1.3. Multa de 2,0% (dois por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, 

incidentes sobre o valor do Contrato, após o 10º (décimo) dia. 

9.1.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, no prazo de até 02 (dois) anos. 

9.1.5. Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública 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 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

9.2. O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será descontada do pagamento 

devido pela Administração ou, quando for o caso, cobrado judicialmente; 

9.3. As sanções previstas nos itens “a.1”, “a.4” e “a.5” desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 

com as previstas nas letras “a.2” e “a.3”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de sua notificação; 
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9.4. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o 

atraso na prestação dos serviços for devidamente justificado pela Contratada e aceito pela Contratante que 

fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

10.1. Caberá rescisão de contrato, de pleno direito, por declaração expressa da Contratante, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos no artigo 78, incisos I a 

XII, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização, sem 

embargo da imposição das penalidades que se demonstraram cabíveis em processo administrativo regular. 

10.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO 

11.1. A publicação resumida deste contrato, no mural localizado no Hal de entrada da Câmara Municipal, 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, até o décimo dia seguinte a 

sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

12.1. As partes elegem o foro da Cidade de Augusto Corrêa, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 

cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser dirimidas pela mediação administrativa, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

12.2. E, por estarem de acordo com todas as cláusulas, as partes resolvem celebrar o presente contrato, o 

qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelos representantes das partes, na presença de 02 

(duas) testemunhas, em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma. 

Augusto Corrêa/PA, em .... de ........... de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ 04.557.278/0001-15 

ANTONIO ERNANDES BRITO DO ROSÁRIO 

CPF nº 423.395.962-20 

CONTRATANTE 

 

 

____________________________________________ 

............................................................ 

CNPJ: ................................... 

CONTRATADO 

 

 

Testemunhas: 

 

1.________________________________________- CPF: __________________________ 

 

2.________________________________________- CPF:___________________________ 
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CONVITE Nº ..../2022 - ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88 

 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 

7/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 

Abertura: ....../....../2022 

Convite nº...../2022 

 

 

À (Entidade de Licitação) 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A (nome da empresa), CNPJ/MF nº............., sediada (endereço completo), DECLARA, sob as 

penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno 

de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores 

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

 

Augusto Corrêa/PA, ..... de .................. de 2022. 

 

 

................................................................ 

CNPJ ............................. 

(assinatura) 
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CONVITE Nº ..../2022 - ANEXO IV 

 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

 

Abertura: ....../....../2022 

Convite nº...../2022 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Prezados Senhores, 

 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta de preço 

indicado no Termo de Referência - Anexo I, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor total 

de (preço da proposta em número e por extenso). 

 

Outrossim, declaramos que: 

a) Que temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do Edital assim como para 

contratação; 

b) Caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a causar a 

terceiros ou ao patrimônio da Entidade de Licitação, durante a prestação de serviços, reparando, às nossas 

custas, os mesmos, sem que nos caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. 

 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 

c) A prestar os serviços no prazo previsto no Edital, contado a partir da data da assinatura do 

termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE; 

d) Em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da 

data final prevista para sua entrega; 

e) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observada as condições do Edital. 

 

Augusto Corrêa/PA, .... de ........................de 2022. 

 

 

 

................................................................ 

(assinatura do representante da empresa) 

CNPJ:....................... 

CPF:.......................... 
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CONVITE Nº..../2022 - ANEXO V  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Processo Licitatório Convite nº...../2022 

 

 

 

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............., por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr.(a)............................., portador da Carteira de Identidade nº............... e 

CNPJ/CPF nº ..............., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que 

sua empresa se enquadra como ....................., e cumpre os termos da legislação vigente, artigos 3º e 42º a 

49º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos nos 

incisos do §4º do artigo 3º da referida Lei. 

 

 

 

Local e data. 

 

..................................................................... 

(assinatura do representante da empresa) 

CNPJ:....................... 
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PA R E C E R 
 

 

 

Augusto Corrêa/PA, 21 de fevereiro de 2022. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022021604-CMAC 

CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

REQUISITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

 

Aviso de Licitação CPL/CMAC (Para Publicar no QUADRO DE AVISO DA UNIDADE 

GESTORA em 22/02/2022) 

 

 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

 

 

O município de Augusto Corrêa, por intermédio da CÂMARA MUNICIPAL, torna público 

aos interessados, que realizará licitação na modalidade CONVITE Nº 004/2022 - Tipo menor preço 

por item. Objeto: Contratação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos 

trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA, com abertura 

marcada para o dia 02 de março de 2022, às 13h00.  

Informações a partir de 22 de fevereiro de 2022 na Câmara Municipal de Augusto Corrêa, 

Rodovia PA 454, KM 8, S/N, São Benedito, CEP: 68.610-000, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.645-

000, no horário das 08:00 às 13:00h, de segunda à sexta-feira ou pelos sites: http://camaraAugusto 

Corrêa.pa.gov.br/ e <http://tcm.pa.gov.br>. 

 

 

Augusto Corrêa/PA, 22 de fevereiro de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022021604-CMAC 

CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

REQUISITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
 

 

 

JUNTADA DE PROTOCOLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 Junto aos autos do processo licitatório nº 004/2022 na modalidade, CONVITE, os protocolos 

de entrega do instrumento convocatório do presente certame. 

 

 

 

Augusto Corrêa/PA, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022021604-CMAC 

MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento às disposições legais vigentes, 

torna público seu interesse na contratação de serviços de publicidade e propaganda 

para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa/PA, em conformidade com o Processo Administrativo nº 2022021604-

CMAC. 

 

Para tanto, convidamos a empresa denominada W.N. DA S. PINHEIRO EIRELI, pessoa 

jurídica com inscrição no CNPJ nº 09.269.420/0001-42, situada na Avenida Sinhá Ferreira, 

550, Vila Sinhá no município de Bragança/PA, para que apresente documentação e 

proposta de preços conforme Convite em anexo. 

 

Data da abertura: 02 de março de 2022. 

Horário: 13:00 hs. 

Local: Rodovia PA 454, KM 8, S/N, São Benedito, CEP: 68.610-000, Augusto Corrêa/PA. 

 

Alertamos que sua proposta integrará um procedimento licitatório, constituindo uma 

proposta de preços, ficando V. Sr. Vinculada à sua concretização mediante o 

recebimento da Ordem de Serviço/Fornecimento que eventualmente lhe venha a ser 

encaminhada. 

 

A Câmara Municipal de Augusto Corrêa se reserva no direito de adquirir no todo ou 

apenas em parte do objeto descrito no termo de Referência, de acordo com a 

conveniência administrativa. 

Augusto Corrêa/PA, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

José Carlos Ferreira de Oliveira 

Comissão de Licitação 

Presidente 

 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

Recebi o Convite nº 004/2022-CMAC, emitido dia 22 de fevereiro de 2022, para a apresentação de 

documentação e proposta de preços, objeto do Termo de Referência do CONVITE. Estamos cientes 

da obrigatoriedade da execução do objeto licitado caso formos vencedores do certame. 

 

Augusto Corrêa/PA, ____ de _______________ de 2022. 
 

 

 

_____________________________________ 

W.N. DA S. PINHEIRO EIRELI ME  

CNPJ nº 09.269.420/0001-42 
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MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 
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CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento às disposições legais vigentes, 

torna público seu interesse na contratação de serviços de publicidade e propaganda 

para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa/PA, em conformidade com o Processo Administrativo nº 2022021604-

CMAC. 

 

Para tanto, convidamos a empresa denominada VERSÁTIL CÓPIAS E IMPRESSOS EIRELI, 

pessoa jurídica com inscrição no CNPJ nº 15.322.647/0001-07, situada na Avenida 

Nazeazeno Ferreira, nº 70, Padre Luís, CEP: 68.600-00, Bragança/PA, para que apresente 

documentação e proposta de preços conforme Convite em anexo. 

 

Data da abertura: 02 de março de 2022. 

Horário: 13:00 hs. 

Local: Rodovia PA 454, KM 8, S/N, São Benedito, CEP: 68.610-000, Augusto Corrêa/PA. 

 

Alertamos que sua proposta integrará um procedimento licitatório, constituindo uma 

proposta de preços, ficando V. Sr. Vinculada à sua concretização mediante o 

recebimento da Ordem de Serviço/Fornecimento que eventualmente lhe venha a ser 

encaminhada. 

 

A Câmara Municipal de Augusto Corrêa se reserva no direito de adquirir no todo ou 

apenas em parte do objeto descrito no termo de Referência, de acordo com a 

conveniência administrativa. 

Augusto Corrêa/PA, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

________________________________________ 

José Carlos Ferreira de Oliveira  

Comissão de Licitação 

Presidente 

 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

Recebi o Convite nº 004/2022-CMAC, emitido dia 22 de fevereiro de 2022, para a apresentação de 

documentação e proposta de preços, objeto do Termo de Referência do CONVITE. Estamos cientes 

da obrigatoriedade da execução do objeto licitado caso formos vencedores do certame. 
 

Augusto Corrêa/PA, ____ de _______________ de 2022. 

 

 

 

___________________________________________ 

VERSÁTIL CÓPIAS E IMPRESSOS EIRELI  

CNPJ nº 15.322.647/0001-07 
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MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento às disposições legais vigentes, 

torna público seu interesse na contratação de serviços de publicidade e propaganda 

para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa/PA, em conformidade com o Processo Administrativo nº 2022021604-

CMAC. 

 

Para tanto, convidamos a empresa denominada CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, 

pessoa jurídica com inscrição no CNPJ nº 37.452.669/0001-24, situada na Rua Máximo 

Pinheiro, S/N, Santa Cruz no município de Augusto Corrêa/PA, para que apresente 

documentação e proposta de preços conforme Convite em anexo. 

 

Data da abertura: 02 de março de 2022. 

Horário: 13:00 hs. 

Local: Rodovia PA 454, KM 8, S/N, São Benedito, CEP: 68.610-000, Augusto Corrêa/PA. 

 

Alertamos que sua proposta integrará um procedimento licitatório, constituindo uma 

proposta de preços, ficando V. Sr. Vinculada à sua concretização mediante o 

recebimento da Ordem de Serviço/Fornecimento que eventualmente lhe venha a ser 

encaminhada. 

 

A Câmara Municipal de Augusto Corrêa se reserva no direito de adquirir no todo ou 

apenas em parte do objeto descrito no termo de Referência, de acordo com a 

conveniência administrativa. 

Augusto Corrêa/PA, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

_________________________________________ 

José Carlos Ferreira de Oliveira  

Comissão de Licitação 

Presidente 

 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

Recebi o Convite nº 004/2022-CMAC, emitido dia 22 de fevereiro de 2022, para a apresentação de 

documentação e proposta de preços, objeto do Termo de Referência do CONVITE. Estamos cientes 

da obrigatoriedade da execução do objeto licitado caso formos vencedores do certame. 

 

Augusto Corrêa/PA, ____ de _______________ de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI  

CNPJ nº 37.452.669/0001-24 
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JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

 

 

 

 Junto aos autos do processo licitatório nº 004/2022, na modalidade, CONVITE, os 

documentos de habilitação apresentados para o presente certame. 

 

 

 

Augusto Corrêa/PA, 02 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

 

LISTA DE PRESENÇA 
 

 

CONVITE Nº 004/2022 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de serviços de publicidade e propaganda para a 

divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA. 

 

Data da abertura: 02 de março de 2022. 

Horário: 13:00hs 

Endereço: Rodovia PA 454, KM 8, S/N, São Benedito, CEP: 68.610-000, Augusto Corrêa/PA.  

 

Augusto Corrêa/PA, 02 de março de 2022. 

 

 

 

 

________________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente 

 

 

Licitantes: 

 

 

 

________________________________________ 

W.N. DA S. PINHEIRO EIRELI 

CNPJ nº 09.269.420/0001-42 

 

 

 

 

________________________________________ 

VERSÁTIL CÓPIAS E IMPRESSOS EIRELI 

CNPJ nº 15.322.647/0001-07 

 

 

 

 

________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI 

CNPJ nº 37.452.669/0001-24 
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MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
 

 

 

JUNTADA DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

 

 

 

 Junto aos autos do processo licitatório nº 004/2022, na modalidade, CONVITE, as Propostas 

de Preços apresentadas para o presente certame. 

 

 

Augusto Corrêa/PA, 02 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 13:00 horas, no plenário da Câmara 

Municipal, situada na Rodovia PA 454, KM 8, S/N, São Benedito, CEP: 68.610-000, Augusto 

Corrêa/PA, reuniu-se a Comissão de Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 014/2022, 

de 01 de fevereiro de 2022, para ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO 

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS para a contratação de 

serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e 

legislativos da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA, de acordo com o Instrumento 

Convocatório nº 004/2022, nas quantidades e condições descritas no anexo I, do Termo de Referência 

e os termos do Processo Administrativo nº 2022021604. Na sessão estavam presentes os membros 

da Comissão Permanente de Licitação, José Carlos Ferreira de Oliveira, sob sua presidência. Foram 

regularmente convidadas para este procedimento licitatório: 

1) A empresa W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ nº 

09.269.420/0001-42, situada na Avenida Sinhá Ferreira, nº 550, Vila Sinhá, CEP: 68.600-00, 

Bragança/PA, representada pelo Senhor WATERLOO NAZARENO DA SILVA PINHEIRO, 

solteiro, empresário, portador do RG nº 2854520 e no CPF nº 393.367.192-20, residente e 

domiciliado na Travessa Coronel Antônio Pedro, 633, Centro, CEP: 68.600-000, Bragança/PA; 

2) A empresa VERSÁTIL CÓPIAS E IMPRESSOS EIRELI, pessoa jurídica com inscrição 

no CNPJ nº 15.322.647/0001-07, situada na Avenida Nazeazeno Ferreira, Nº 70, bairro Padre 

Luiz, Bragança/PA, CEP: 68.600-000; representada pela Senhora JESSICA PRICILA 

PINHEIRO DO ROSÁRIO, solteira, empresária, portadora do RG nº 6177398 PC/PA e no 

CPF nº 003.659.882-86, residente e domiciliada em Bragança/PA, CEP: 68.600-000 e; 

3) A empresa CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, pessoa jurídica com inscrição 

no CNPJ nº 37.452.669/0001-24, situada na Rua Máximo Pinheiro, S/N, Santa Cruz, CEP: 

68.610-000, Augusto Corrêa/PA, representada pelo Senhor CARLOS AUGUSTO BRITO 

SOUSA, solteiro, empresário, portador do RG nº 5158868 PC/PA e no CPF nº 004.165.032-84, 

residente e domiciliado no mesmo endereço comercial no município de Augusto Corrêa/PA. 

Antes de dar início aos trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação aguardou 15 minutos, mas 

nenhuma outra pessoa física ou jurídica compareceu. Após o prazo de tolerância, o Sr. Presidente deu 

andamento aos trabalhos, convidando os representantes presentes a entregarem os envelopes 

contendo “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”. 

Apresentaram documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTA para este certame as empresas: 1) 

W.N. DA S. PINHEIRO EIRELI; 2) VERSÁTIL CÓPIAS E IMPRESSOS EIRELI; e 3) 

CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI. Em seguida, depois do credenciamento, passou-se 

à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação. Depois de analisados, rubricados e 

conferidos os documentos dos participantes, constatou-se que todas as pessoas jurídicas estão aptas a 

contratar com o Poder Público e atende os requisitos do Instrumento Convocatório nº 004/2022. Em 

seguida, o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra aos licitantes presentes sob a possibilidade de 
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lavrar qualquer observação ou manifestar a intenção de recorrer da decisão da primeira fase do 

certame. Não havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata, mas sim a renúncia expressa 

ao direito de interpor recurso na forma da alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do art.109 e inc. III do art. 43 

da Lei Federal nº 8.666/93, passou-se em seguida à segunda fase do certame com a abertura do 

envelope contendo a proposta de preço. Abertos os envelopes das pessoas jurídicas consideradas 

habilitadas, foram ordenadas as demais propostas que lidas em voz alta, evidenciaram os seguintes 

valores: 

PESSOAS JURIDICAS 
VALOR 

GLOBAL 

W.N. DA S. PINHEIRO EIRELI - CNPJ nº 09.269.420/0001-42         38.000,00 

VERSÁTIL CÓPIAS E IMPRESSOS EIRELI - CNPJ nº 15.322.647/0001-07         36.800,00 

CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI - CNPJ nº 37.452.669/0001-24         35.000.00 

 

Diante disso, a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora do certame a proposta da 

pessoa jurídica, CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, que apresentou a melhor proposta 

conforme acima especificado. O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra aos licitantes presentes. 

Não houve manifestação a ser constada em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de interpor 

recurso, na forma da alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do art.109 e inc. III do art. 43 da Lei Federal nº 

8.666/93. Ato contínuo, depois de analisada, conferida e avaliada a Proposta de Preços apresentada 

pelo licitante presente, constatou-se que atende aos itens 6.1 a 6.2 do Instrumento Convocatório nº 

004/2022, e está apta a submeter-se ao julgamento. Utilizando dos critérios previstos no Edital, o tipo 

Menor Preço, a Comissão Permanente de Licitação DECLARA vencedora CARLOS AUGUSTO 

BRITO SOUSA EIRELI, por apresentar a proposta mais vantajosa no valor total de R$ 35.000,00, 

com prazo de validade de 60 dias. Diante disto, a Comissão de Licitação declara encerrada a sessão, 

da qual para constar, lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelos Membros da Comissão 

Permanente de Licitação, e como pelos licitantes presentes, e publicada nos locais de costume. 

 

 

___________________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente 

 

 

__________________________________________ 

W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI 

CNPJ nº 09.269.420/0001-42 

 

 

___________________________________________ 

VERSÁTIL CÓPIAS E IMPRESSOS EIRELI 

CNPJ nº 15.322.647/0001-07 

 

 

____________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI 

CNPJ nº 37.452.669/0001-24 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022021604-CMAC 

MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

Atendendo as disposições legais vigentes e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas posteriores alterações, venho pelo presente informar a V. Exa., a licitante vencedora do processo 

licitatório na modalidade CONVITE Nº 004/2022-CMAC, que tem por objeto a contratação de 

serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e 

legislativos da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA. 

A Pessoa Jurídica ADJUDICATÁRIA: a empresa CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA 

EIRELI, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ nº 37.452.669/0001-24, situada na Rua Máximo 

Pinheiro, S/N, Santa Cruz, CEP: 68.610-000, Augusto Corrêa/PA, vencedora com valor global de R$ 

35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), para a prestação total das quantidades previstas; 

 

Augusto Corrêa/PA, 02 de março de 2022. 

 
 
 

 
 

_________________________________________ 
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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DESPACHO 
 

 

Ao Controle Interno, 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.666/93, encaminhamos para análise 

e manifestação, o Processo de Administrativo nº 2022021604-CMAC, que versa sobre a contratação 

de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e 

legislativos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA, 

mediante CONVITE Nº 004/2022-CMAC, do tipo menor preço por item, onde Logrou-se vencedora 

a seguinte empresa: CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, pessoa jurídica com inscrição 

no CNPJ nº 37.452.669/0001-24, situada na Rua Máximo Pinheiro, S/N, Santa Cruz, CEP: 68.610-

000, Augusto Corrêa/PA, com o valor total de R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), pelo período 

de 10 (dez) meses. 

Outrossim, solicitamos que após a emissão do Parecer Técnico, encaminhe os altos a 

Assessoria Jurídica, para que esta formule o parecer final do presente Processo, e assim balizar o 

Legislativo Municipal para a respectiva HOMOLOGAÇÃO. 

Augusto Corrêa, 02 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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P A R E C E R 
 

 

 

                    Augusto Corrêa/PA, 03 de março de 2022. 
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MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

 
 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, Estado do Pará, no uso 

de suas atribuições Legais e,  

Considerando a necessidade de contratação de serviços de publicidade e 

propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara 

Municipal de Augusto Corrêa/PA, conforme Termo de Referência em apenso aos autos;  

Considerando a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo 

orçamentário conforme atestado pelo setor competente;  

Considerando a proposta comercial e demais documentos do contratado em 

apenso aos autos; 

Considerando o Parecer do Controle Interno e Parecer Jurídico em apenso aos 

autos; 

 

Resolve: 

I – Homologar o CONVITE de contratação e o Parecer Jurídico em apenso aos autos 

que orientam pela referida modalidade, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Art. 

22, parágrafo 3º, determinando a contratação com a empresa CARLOS AUGUSTO BRITO 

SOUSA EIRELI, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ nº 37.452.669/0001-24, situada na 

Rua Máximo Pinheiro, S/N, Santa Cruz, CEP: 68.610-00, Augusto Corrêa/PA, com o valor 

total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), pelo período de 10 (dez) meses; 

II – Determinar ao setor competente que proceda a publicação, conforme de estilo, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar desta assinatura, bem como que prepare o 

instrumento de contrato, se for necessário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
Augusto Corrêa, 04 de março de 2022. 

 
 
 
 

 
ANTONIO ERNANDES BRITO DO ROSÁRIO 

Presidente da Câmara Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022021604-CMAC 

MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO NO QUADRO DE AVISOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, na pessoa de seu Presidente, torna público 

que foi Homologada o Convite nº 004/2022, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade e 

propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa/PA, vencedora a empresa CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, pessoa 

jurídica com inscrição no CNPJ nº 37.452.669/0001-24, situada na Rua Máximo Pinheiro, S/N, Santa 

Cruz, CEP. 68.610-000, Augusto Corrêa/PA, com o valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais), pelo período de 10 (dez) meses, conforme consta do Processo Administrativo nº 2022021604. 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Exercício 2022 Atividade: 01 

01.01031 0001.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 - 

Outros serv. de terc. Pessoa jurídica. 

Augusto Corrêa, 04 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022021604-CMAC 

MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

 

 

 O Município de AUGUSTO CORRÊA, através da CÂMARA MUNICIPAL, convoca a 

Empresa CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, para assinatura do contrato decorrente 

do CONVITE nº 004/2022-CMAC. 

 Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei. 

 Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. 

 

 

 

Augusto Corrêa, 04 de março de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022021604 - CMAC 

CONVITE Nº 004/2022 - CMAC 

CONTRATO Nº 20220703 - CMAC 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 

E PROPAGANDA PARA A DIVULGAÇÃO DOS 

TRABALHOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM 

LADO, A CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO 

CORRÊA E DE OUTRO LADO A EMPRESA: 

CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, COMO 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, Pessoa Jurídica de Direito Pública 

Interno, com inscrição no C.N.P.J. sob o 04.557.278/0001-15, por seu representante legal Presidente 

da Câmara Municipal o Sr. ANTONIO ERNANDES BRITO DO ROSÁRIO, brasileiro, casado 

residente e domiciliado Avenida Domingos Cardoso, 224, São Miguel, CEP: 68.610-000, Município 

de Augusto Corrêa, Estado do Pará, inscrito no CPF nº 423.395.962-20 e Carteira de Identidade nº 

2320109/PC/PA, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa CARLOS 

AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, inscrita no pessoa jurídica com inscrição no CNPJ nº 

37.452.669/0001-24, situada na Rua Máximo Pinheiro, S/N, Santa Cruz no município de Augusto 

Corrêa/PA, representada pelo Senhor CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA, nacionalidade 

Brasileiro, estado civil Solteiro, Empresário, portador do RG nº 5158866 e no CPF 004.165.032-84, 

residente e domiciliado na Rua máximo pinheiro, s/n, Centro CEP: 68.610-000, Augusto Corrêa/PA, 

doravante denominado CONTRATADO, resolve celebrar o presente contrato de prestação de 

serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos, 

conforme CONVITE Nº 004/2022 e nas cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Constitui-se como objeto deste contrato a contratação de serviços de publicidade e propaganda 

para a divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa/PA:  

1.2. Vinculam-se ao presente Contrato a CONVITE Nº 004/20122-CMAC, observando o que consta 

na proposta comercial da CONTRATADA, os quais constituem parte integrante deste contrato, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1. O valor mensal dos serviços prestados é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), totalizando 

um valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
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2.2. O pagamento pela realização dos serviços será realizado mensalmente e efetuado até o 20º 

(vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de referência, após a apresentação da Nota 

Fiscal/Recibo, devidamente atestada pela área responsável da Contratante. 

2.3. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou Recibo ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento fixado na Lei 

Orçamentária anual de 2022 à na seguinte dotação orçamentária: 01 01.01031 0001.2.001 

Manutenção da Câmara Municipal, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Servi. De 

Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. O regime de execução do presente contrato é o de empreitada por preço global, nos termos da 

Lei nº 8.666/93; 

4.2. Os serviços serão prestados de forma continuada por intermédio da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa; 

4.3. O início dos serviços/locação dar-se-á imediatamente a assinatura do contrato com o prazo de 

execução previsto por 10 (dez) meses, e terá vigência de 07 de março a 31 de dezembro de 2022. 

4.4. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as obrigações da contratada prevista na 

Clausula Sesta do presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

5.1. A critério da CONTRATANTE, o objeto da contratação poderá ser acrescido ou suprimido, a 

qualquer tempo, conforme previsto no § 1º, do Art. 65, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  

6.1. O CONTRATADO obriga-se a: 

a) Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações se obriga a atender prontamente; 

d) Manter preposto, aceito pela Contratante, para representá-la quando da execução do Contrato; 

e) Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os tributos 

resultantes do cumprimento do Contrato; 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da Contratante; 
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h) Cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações 

emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe 

única e exclusiva a responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos 

ou convenentes;  

i) Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita 

execução do Contrato; 

 

6.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

b) permitir o livre acesso da Contratada às dependências da Contratante para tratar de assuntos 

pertinentes aos serviços contratados; 

c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o Contrato; 

d) proceder ao pagamento do Contrato, na forma e no prazo pactuados; 

e) como o presente contrato não impõe vínculo empregatício, a Contratante fica desobrigada de 

recolhimento dos encargos sociais previstos na Legislação vigente. 

f) prestará ainda os esclarecimentos necessários e colocará à disposição dos mesmos os dados que se 

fizerem necessários, bem como, comunicará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o recebimento de 

qualquer documento, intimação ou notificação recebida que obrigue a atuação da Contratada.  

g) obriga a comunicar, por escrito e em tempo hábil, à Contratada, quaisquer situações emergenciais, 

bem como a prestar todas as informações que foram solicitadas e que tenham relação com a execução 

do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO. 

a) A Contratante designará um fiscal do contrato para acompanhamento e fiscalização da sua 

execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

b) Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo 

quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

c) É direito da fiscalização rejeitar quaisquer fornecimentos quando entender que a sua execução está 

irregular e/ou que os materiais empregados não são os especificados. 

d) Fica designado a servidora BIANCA FARIAS DOS SANTOS, Portaria nº 03/2022, RG nº 

7155537-SSP/PA e CPF nº 032.416.322-37, lotado no Departamento Financeiro, para representar a 

Administração no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

8.1. A vigência deste Contrato é a partir da data da assinatura e término em 31 de dezembro de 2022, 

podendo ser prorrogado por termo aditivo, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA NOVA - DAS SANÇÕES 
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9.1. O inadimplemento ou inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, garantida a 

prévia defesa, ficando estipulado: 

9.1.2. Advertência; 

9.1.2. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, 

incidentes sobre o valor do Contrato, até o 10º (décimo) dia; 

9.1.3. Multa de 2,0% (dois por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, 

incidentes sobre o valor do Contrato, após o 10º (décimo) dia. 

9.1.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, no prazo de até 02 (dois) anos. 

9.1.5. Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública 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 CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

9.2. O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será descontada do pagamento 

devido pela Administração ou, quando for o caso, cobrado judicialmente; 

9.3. As sanções previstas nos itens “a.1”, “a.4” e “a.5” desta cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com as previstas nas letras “a.2” e “a.3”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, 

no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de sua notificação; 

9.4. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando 

o atraso na prestação dos serviços for devidamente justificado pela Contratada e aceito pela 

Contratante que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 

assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

10.1. Caberá rescisão de contrato, de pleno direito, por declaração expressa da Contratante, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos no artigo 78, incisos 

I a XII, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização, 

sem embargo da imposição das penalidades que se demonstraram cabíveis em processo 

administrativo regular. 

10.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO 

11.1. A publicação resumida deste contrato, no mural localizado no Hal de entrada da Câmara 

Municipal, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, até o 

décimo dia seguinte a sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

12.1. As partes elegem o foro da Cidade de Augusto Corrêa, para dirimir quaisquer dúvidas relativas 

ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser dirimidas pela mediação 

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
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E, por estarem de acordo com todas as cláusulas, as partes resolvem celebrar o presente contrato, o 

qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelos representantes das partes, na presença de 

02 (duas) testemunhas, em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma. 

Augusto Corrêa/PA, em 07 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

CAMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ 04.557.278/0001-15 

ANTONIO ERNANDES BRITO DO ROSÁRIO 

CPF nº 423.395.962-20 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI 

CNPJ: 37.452.669/0001-24 

CONTRATADO 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1.________________________________________- CPF: __________________________ 

 

2.________________________________________- CPF:___________________________ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022021604 - CMAC 

MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

 

 

 

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CONTRATADO: CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 

37.452.669/0001-24. 

CONTRATO Nº: 20220703 

VALOR TOTAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

OBJETO: Contratação de serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos 

institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA. 

RECURSOS ORÇAMENTARIOS: Exercício 2022 Atividade: 01 01.01031 0001.2.001 

Manutenção da Câmara Municipal, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica. 

DATA DA ASSINATURA: 07 de março de 2022. 

VIGENCIA: 07 de março a 31 de dezembro de 2022. 

 

REGISTRADO E PUBLICADO NESTA DATA:  

 

 

Augusto Corrêa, 08 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022021604 - CMAC 

MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2022-CMAC 
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CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

 

 Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa 

Municipalidade o extrato de contrato, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO 

CORRÊA e a empresa CARLOS AUGUSTO BRITO SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 

37.452.669/0001-24, contrato nº 20220703, referente ao processo licitatório na modalidade 

CONVITE Nº 004/2022. 

 

 

 

Augusto Corrêa/PA, 08 de março de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 014/2022-SC/CMA 
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