
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 

Rua Duque de Caxias, 1910, Centro, CEP:68.800-000, Breves/PA 

CNPJ: 04.317.145/0001-7 

 

PEDIDO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS E 

PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE BREVES. 

 

 

UNIDADE REQUISITANTE:  

• Câmara Municipal de Breves 

 

 

Processo nº: D.L. 007/2020 

ENTREGA DA PROPOSTA: Até às 13 horas do dia 28 de julho de 2020. 

Diretamente no setor de licitação: Rua Duque de Caxias nº 1910, Centro.   

CONDIÇÕES: O proponente deverá apresentar sua proposta e documentação de 

habilitação, até às 13 horas do dia 28 de julho de 2020, em conformidade com os 

documentos e dados requeridos neste pedido de proposta, de acordo com Projeto Básico 

e seus anexos. 

 A empresa interessada deverá apresentar a documentação necessária em atendimento às 

exigências deste Pedido de Proposta, na forma indicada. 

 

1- PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: será de até 31 de dezembro de 2020, 

prorrogáveis na forma da lei.   

 

2- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 

A(s) empresa(s) participante(s) deverá(ão) propor um Preço Unitário de cada unidade, o 

qual será pago, conforme quantitativos expostos.  

O presente documento e seus Anexos serão parte integrante do Contrato, e 

encontra-se em conformidade com o previsto no inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes, assim como quaisquer outros dispositivos 

legais vigentes que possam afetar a operação de ambos. Visa o presente Pedido de 

Proposta selecionar empresas, para Contratação por dispensa de licitação, com 

fundamento no disposto no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, especializadas no 

fornecimento de combustíveis. 

 

3- DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
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3.1. Deverá ser apresentada constando a expressão: “PROPOSTA DE PREÇO 

PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020” e os dados da empresa 

interessada;  

3.1.1. São requisitos da proposta sob pena de ser desconsiderada:  

a) estar escrita, em língua portuguesa, e não conter emendas, rasuras ou 

entrelinhas;  

b) ser assinada por pessoa que detenha poderes para isso, cujo nome 

deverá constar claramente abaixo da assinatura, em carimbo ou 

datilografado, e ser rubricada nas folhas anteriores, quando houver;  

c) apresentar preço(s) unitário(s) e total e valor unitário de cada item, 

expressos em moeda nacional, marca dos itens apresentados, e unidade 

de medida, referente ao objeto da contratação, incluídas todas as 

despesas com tributos incidentes e transporte;  

d) conter prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data da sua apresentação e recebimento;  

e) conter a especificação do objeto da contratação, de acordo com as 

características exigidas e descritas neste e Anexo(s) (TABELA I e 

TABELA II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO - PERECÍVEIS E PERECÍVEIS), 

o timbre da empresa que oferecer a proposta, não sendo aceito propostas 

opcionais;  

f) O valor cotado não poderá ser superior e/ou excessivamente inferior 

ao estimado para o lote ou item.  

g) O critério de escolha do fornecedor será o MENOR PREÇO, por 

item, desde que preencha os requisitos de habilitação. 

 

4-        DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

A empresa proponente deverá apresentar junto com a proposta, os documentos de 

habilitação abaixo indicado, válidos, onde não serão aceitos protocolos em substituição, 

documentos rasurados ou ilegíveis. Caso o órgão emissor não declare a validade do 

documento, esta será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de emissão. 

Deverão ser apresentadas as seguintes declarações: 

a) Declaração pela licitante de inexistência de fato impeditivo de habilitação, na 

forma do parágrafo 2°, art. 32 da Lei 8.666/93. 

b) Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, de 

perigo ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, na forma do artigo 27 

da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com a Lei Federal nº 9.854/02. 

Para habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

4.1.  Habilitação jurídica:  

4.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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4.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

4.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

4.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

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

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

seus administradores; 

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

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

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

decreto de autorização; 

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

da consolidação respectiva; 

4.1.9. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio - DNRC;  

4.1.10. Certidão específica, emitida pela junta Comercial da sede da licitante, 

devidamente atualizada;  

4.1.11. Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente da sede da 

licitante; 

4.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

4.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

4.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente 

a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

4.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 
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4.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

4.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

4.2.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

4.2.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

4.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

4.2.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

4.3. Qualificação Econômico-Financeira. 

4.3.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

4.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

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

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

4.3.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. 

(Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

4.3.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-

se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

4.3.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

4.3.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o 

artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da 

lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

4.3.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
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LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

4.3.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, 

a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 

mínimo  de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 

pertinente.  

4.4. Qualificação Técnica   

4.4.1. Alvará sanitário (municipal e estadual ou distrital) da empresa 

licitante. Respeitada individualidade de cada cidade ou estado sede da 

licitante; 

4.4.2. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

5-         DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

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

licitação; 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas na minuta de contrato; 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 1º do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993. 

Responsabilizar-se, independente dos motivos de falta de seus empregados, pela 

execução de todos os serviços especificados; 

Manter em dia o pagamento do salário do pessoal alocado aos serviços, bem como 

dos respectivos encargos social, que são de sua inteira responsabilidade; 

Responder por qualquer acidente de que possam ser autores ou vítimas seus 

empregados, bem como terceiros; 
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Responder pelos danos, dolosos ou culposos, causados pelos seus empregados aos 

bens da secretaria municipal de obras durante entrega do produto e também como o objeto 

a ser adquirido através de abastecimento nos postos da contratada. 

Reparar, as suas expensas, os serviços rejeitados pela administração, por terem 

sido executados em desacordo com as especificações normas aplicáveis ou com as boas 

técnicas; 

Comunicar a prefeitura municipal através do gestor da pasta, a ocorrência de 

qualquer fato ou condições que possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no 

todo ou em parte, de acordo com os prazos estabelecidos, indicando as medidas para 

corrigir a situação. 

 

 

Breves/PA, 22 de julho de 2020. 

 

                                      

________________________________________ 

MARCO ANTÔNIO PENA BORGES  

PRESIDENTE  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE 
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