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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP/2021.029-PMSJA/SRP. 

 

Modalidade: Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço. 

 

Tipo Menor Preço Global 

 

Objeto: Sistema de Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO 

DOMÉSTICO E COMERCIAL), COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES PARA A 

EXECUÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE, ATÉ O ATERRO CONTROLADO DE RESÍDUOS COM 

CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, COMÉRCIO, ÓRGÃOS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA. 

 

Data da abertura: 06/08/2021, às 09h00min. 

 

Contrato: Os contratos decorrentes desta licitação deverão, obrigatoriamente, ser assinados digitalmente. 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, através do Poder Executivo, representado, neste 

ato, pela PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o 05.854.534/0001-07 comunica que no dia 

06/08/2021, às 09h00min, em sessão pública, na Sala de Reunião, localizada na Praça José Ferreira 

Martins, s/n, Centro, CEP: 68.518-000, São João do Araguaia - PA, no estado do Pará. Realizará licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP, tipo Menor Preço unitário, Sistema de Registro de Preços 

para Contração de empresa especializada para prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos 

sólidos (Lixo Doméstico e Comercial), conforme especificações e quantidades do Termo de Referência. 

 

1.2. Este Pregão é regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei 8.666/1993, Decreto nº 7.892/2013 alterada pelo 

decreto nº 8.250/2014 e Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014. Bem 

como pelas regras estabelecidas neste Edital. 

 

2. O OBJETO 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto Sistema de Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMÉSTICO E COMERCIAL), COM USO DE CAMINHÕES 

COMPACTADORES PARA A EXECUÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE, ATÉ O ATERRO 

CONTROLADO DE RESÍDUOS COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, 

COMÉRCIO, ÓRGÃOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA. 

2.2. Para efeito desta licitação, entende-se como valor orçado pela Administração o preço máximo que a 

Administração está disposta a pagar pela aquisição de cada produto em licitação. 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 

CNPJ: 05.854.534/0001-07 
Praça José Ferreira Martins, s/n – Centro – São João do Araguaia 

 

 

 

 

 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1 Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. 

 

3.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhadas a Pregoeiro, por escrito, por meio do e-mail 

licitacaosja@hotmail.com ou, ainda, mediante protocolo da solicitação no Setor de Protocolo Geral da 

Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, localizado no endereço informado no item 3.3, 

deste Edital. 

 

3.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão 

Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

 

3.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pela Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail ou ofício. 

 

3.3 O interessado em impugnar os termos deste edital deverá apresentar instrumento de impugnação 

dirigido a Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de São 

João Araguaia, localizado na Praça José Ferreira Martins, s/n, Centro, CEP: 68.518-000, no horário de 

08h00min (oito horas) às 14h00min (quatorze horas), observado o prazo previsto no subitem 3.1 deste ato 

convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

 

3.3.1 A Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

3.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 

 

3.4 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados 

pelo Pregoeiro por meio do licitacaosja@hotmail.com. 

 

3.5 Quaisquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

4. DOS ORGÃOS PARTICIPANTES 

 

4.1 O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de São João do Araguaia. 

 

4.2 São participantes os seguintes órgãos: 

 

4.2.1 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

 

4.3 A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e 

as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892/13, na Lei nº 8.666/93 e ainda Alterações posteriores. 

mailto:licitacaosja@hotmail.com
mailto:licitacaosja@hotmail.com
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4.4 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

 

4.5 Caberão ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

4.6 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

4.7 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente 

do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

 

4.8 Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 

em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo que atenderem a todas as condições do 

presente Edital, inclusive de seus anexos, e: 

 

5.1.1. Apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 

em Cartório de Notas e Ofício competente, ou pelo Pregoeiro Oficial ou por membro da Equipe de Apoio 

(Servidor), à vista dos originais, deverá ser feito até o final do expediente do último dia útil que anteceder o 

dia marcado para abertura dos envelopes de ddocumentação, não sendo aceito, em hipótese alguma, 

documentos em cópias simples; 

 

5.1.2. Atendam as condições contidas nas declarações de Inexistência de Fatos Impeditivos, do Trabalho de 

Menor de 18 (dezoito) anos, conforme a Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002) e da 

Elaboração Independente de Proposta. 

 

5.1.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas correrão por conta das 

empresas licitantes, não sendo devida nenhuma indenização pela realização de tais atos. 

 

5.2. Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte: 

 

5.2.1. Aplica-se neste certame o previsto na Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, que 

estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte; 

 

5.3. Estão impedidas de participar da presente licitação: 

 

5.3.1. Os interessados sob regime de falência, concordata ou recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
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5.3.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

 

5.3.3. Empresas declaradas inidôneas ou suspensas de licitar e/ou contratar, no âmbito do Órgão e/ou da 

Administração Pública, conforme o Art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666/93, com as modificações introduzidas 

pela Lei nº. 8.883/94 e/ou impedidas de licitar e contratar com a Administração conforme o Art. 7º da Lei 

nº. 10.520/02; 

 

5.3.4. Empresas entre cujos dirigentes, diretores, sócios, responsáveis ou empregados, haja algum servidor 

da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA; 

 

5.3.5. Empresas prestadoras de serviço que tenham, como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 

membros ou de servidor ocupante, no âmbito deste Órgão, de cargo de direção, chefia ou assessoramento. 

 

5.3.6. Empresas controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

5.3.7. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão 

da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato 

tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, pelo órgão que o 

praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

 

5.4. Como condição de participação, em conformidade com o ACÓRDÃO TCU nº 1793/2011-Plenário 

(itens 9.5.1.5). 

 

9.5.1.6 e 9.5.1.8) será verificada ainda: 

 

5.4.1. A existência de registros impeditivos da contratação: 

 

I. No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da 

Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br); 

 

II. No Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível 

no Portal do CNJ; 

 

5.4.2. No Portal da Transparência (http://www.portaldatransparencia.gov.br), quando da habilitação de 

microempresa e de empresa de pequeno porte, que tenha utilizado a prerrogativa de efetuar lance de 

desempate, conforme Lei Complementar nº 123/2006, art. 44, se o somatório de ordens bancárias recebidas 

pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo 

permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar; 

 

6. CREDENCIAMENTO 

 

6.1 No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá 

identificar-se junto a Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento 

equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas 

(lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 
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6.2 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma 

reconhecida em cartório, ou documento que comprove os necessários poderes especiais para formular 

ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, 

acompanhado por: 

 

6.2.1 Cartão de CNPJ. 

 

6.2.2 Cópia autenticada do Contrato Social e Alterações se houver para identificação daquele que outorgou 

os poderes ao seu representante; 

 

6.2.3 Cópia autenticada da cédula de identidade do proprietário da empresa e sócios se houver; 

 

6.2.4 Declaração que o (a) licitante cumpre os requisitos de habilitação (anexo VI); 

 

6.2.5 Declaração do (a) licitante (a) atestando a inexistência de fatos impeditivos (anexo VII); 

 

6.2.6 Cópia do Enquadramento de ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL; 

 

6.2.7 Declaração que cumpre os requisitos estabelecido no Art. 3º Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa 

está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei 

Complementar. (anexo VIII); 

 

6.2.8 Os documentos de credenciamento deverão ser entregues no início da sessão separadamente de 

qualquer envelope, preferencialmente em pasta com grampo e numeradas sequencialmente; 

6.2.9 Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados, por qualquer processo de 

cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio a partir do original, caso 

seja autenticado pelo Pregoeiro deverá ser feito até o final do expediente do último dia útil que anteceder o 

dia marcado para abertura dos envelopes Documentação, não sendo aceito, em hipótese alguma 

documentos em cópias simples. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 

 

7.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora 

determinados, em 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, com as seguintes inscrições:  

 

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO Nº PP/2021.029-PMSJA/SRP 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ/MF Nº. 

 

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO Nº PP/2021.029-PMSJA/SRP 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ/MF Nº. 
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8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

8.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, Documentos de 

Habilitação, será pública e dirigida pela Pregoeiro, na data, horário, local e nos termos determinados neste 

Edital, devendo os invólucros ser entregues lacrados da seguinte forma: 

 

8.1.1 O Envelope nº. 01 (Proposta de Preços) 

 

8.1.2 O Envelope nº. 02 (Documento de Habilitação) 

 

8.2 Declarada à abertura da sessão pela Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se 

início ao recebimento dos invólucros. 

 

8.4. Serão abertos os invólucros contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos 

e rubricados pela Pregoeiro e pelos participantes. 

 

8.5 Poderão as páginas ser numeradas sequencialmente, de preferência encadernadas ou preparadas em 

pasta, devidamente fechada, para que não existam folhas soltas; 

 

8.6 Tanto para o envelope 01 (Proposta de Preços) quanto para o envelope 02 (Documentos de 

Habilitação), no caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de 

transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de documentação ou 

vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do procedimento licitatório, desde 

que a incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o andamento do processo. 

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 01) 

 

9.1 A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER APRESENTADA: 

 

a) Em 01 (uma) via impressa em papel timbrado da licitante, redigida com clareza em língua portuguesa, 

salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou 

entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante 

legal da licitante; 

 

b) Organizada por qualquer outro meio que possibilite o deslocamento das folhas que a compõem, devendo 

ainda, estar devidamente numeradas preferencialmente no canto inferior direito. 

 

c) Razão social da licitante, no do CNPJ/MF, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

 

d) Prazo de eficácia da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

adjudicação da proposta; 

 

e) Uma única cotação, com preço unitário por item, total, em moeda corrente nacional, expressos em 

algarismos e por extenso, limitados a dois dígitos, após a vírgula, sem previsão inflacionária. 

 

f) Indicação de banco, agência e conta, obrigatoriamente em nome da pessoa jurídica licitante. 
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g) A qualificação do representante legal responsável em receber a solicitação de compra/Nota de Empenho 

do respectivo objeto constando o nome, estado civil, número da cédula de identidade e do CPF, telefone da 

empresa, telefone celular se houver e e-mail o qual será enviado os pedidos. 

 

h) A empresa contratada deverá fornecer os objetos e Serviços dentro da sede do município. 

 

i) A contratada deverá providenciar os recursos necessários à execução de seus trabalhos. 

 

j) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 

treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos; 

k) Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no 

julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 

acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser fornecidos sem ônus adicionais; 

 

l) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e 

de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 

m) A Pregoeiro considerará como forma, erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a 

Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 

 

n) Não serão admitidas alegações posteriores de desconhecimento das obrigações, bem como dificuldades 

técnicas não previstas. 

 

o) A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente a reunião de 

abertura dos envelopes Proposta com poderes para esse fim. 

 

10. JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS 

 

10.1 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Pregoeiro. 

 

10.2 Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes 

credenciados. 

 

10.3 Lido os preços, a Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente. 

 

10.4 O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor, observadas os 

direitos de privilégio constante na Lei Complementar 123/2006. 

 

10.5 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, a Pregoeiro 

classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 

que sejam seus preços ofertados na proposta escrita. 

 

10.6 Definido o menor preço, o mesmo deverá ser mantido pelos Prestadores de serviços vencedores até o 

próximo pregão, que estará habilitado a efetuar. 
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10.7 Poderá ser averiguada a qualidade dos produtos e serviços fornecidos através de inspeções realizadas 

de rotina, sob pena de cancelamento de serviços caso o resultado não seja vantajoso a esta administração. 

 

10.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.9 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes neste Edital. 

 

10.10 Sendo aceitáveis as propostas de menor preço, serão abertos os envelopes contendo a documentação 

de habilitação dos licitantes que a tiverem formulado, para confirmação das suas condições habilita tórias; 

 

10.11 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço e o valor estimado para a contratação, desta feita, o preço acima do cotado no mercado não será 

aceito e a Item será respectivamente fracassada. 

 

10.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

10.13 Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final dar-

se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

10.14 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

10.15 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

10.16 Na situação prevista no subitem 10.11, a Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 

para que seja obtido preço melhor, sendo que a Pregoeiro não irá adjudicar de forma alguma a Item que 

esteja acima do preço praticado no mercado, conforme prévia cotação pelo setor competente. 

 

10.17 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 

devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes; a 

estes, sendo-lhes facultado esse direito. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata ou se retirar 

antes do término, este fato será registrado pela Sra. Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante 

com todos os seus termos e conteúdo. 

 

11. DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. As empresas interessadas deverão apresentar as seguintes documentações: 
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11.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) Comprovar possuir (em) em seu quadro de funcionários pelo menos 01 (um) Engenheiro Sanitarista, 

Ambiental OU Civil, conforme disposto no art. 18 da Resolução do CONFEA n. 218, de 29/06/1973 e o 

mesmo deverão estar em seu quadro permanente, comprovando possuir capacidade técnica operacional a 

qual deverá ser demonstrada mediante a apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou outro órgão competente, que 

demonstre(m) possuir sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

Licitação, considerados de relevância técnica e econômica ressaltando que caso haja necessidade o(s) 

atestado(s) apresentado(s) poderá (ão) ser diligenciado(s) pelo Pregoeiro; 

a.1) A comprovação do vínculo do profissional com a empresa participante da licitação poderá se dá 

mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, e 

apresente declaração que se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços 

a.2) E ainda apresentar capacidade técnico- operacional através de atestado(s) em nome da empresa 

licitante, comprovando ter executado obras ou serviços de características técnicas similares e de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. 

a.2.1.: Pessoa jurídica de direito privado deverá conter firma reconhecida em cartório. 

 

b) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE da empresa, que deverá estar regularmente em dia 

com o órgão fiscal responsável por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta o CREA/PA - 

Conselho Regional de Engenharia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Estado do Pará, 

ou da sede do Licitante (Apresentar a Certidão de Registro e Regularidade); 

c) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do Responsável Técnico constante 

na Certidão Registro e Regularidade da empresa, com validade à data de apresentação da proposta, 

devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso de profissionais inscritos em outros 

Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva Região de origem; 

d) Apresentar Comprovação de CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em 

nome da empresa licitante, devidamente identificada, comprovando ter executado obras ou serviços de 

caraterísticas técnicas similares e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superior com 

objeto licitado, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Obs.: Não havendo o registro 

na entidade competente (CREA/CAU), o atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá 

conter firma reconhecida em cartório;  

d.2.1. Para efeitos da comprovação – OPERACIONAL exigidos no caput anterior, deverá ser comprovado 

execução de no mínimo 50 % dos quantitativos do objeto licitado. 

d.2.2. Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverão conter as seguintes 

informações:  

d.2.3. Descrição das características das obras ou serviços compatível em características, dimensão e 

complexidade do objeto licitado;  

d.2.4. Informação se a execução do objeto se deu de forma parcial ou total;  

d.2.5. Apresentar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente 

registrados no CREA/CAU, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU que comprove a experiência anterior do 

profissional equivalente ao objeto da licitação . 

d.2.6. Para efeitos da comprovação – TÉCNICO-PROFISSIONAL exigidos no caput anterior, deverá ser 

comprovado execução de no mínimo 50 % dos quantitativos do objeto licitado. 

d.2.7. Declaração que possui condições operacional para executar o objeto licitado. 
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e) Certificado técnico federal de atividades Potencialmente Poluidoras e utilizadoras de Recursos 

Ambientais–CTF/APP (IBAMA) 

f) Licença de funcionamento da vigilância sanitária emitida por órgão competente em nome da licitante; 

g)Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (da 

sede da licitante). 

h) Declaração de que possui estrutura e condições de fornecer o objeto licitado; 

k) Não serão aceitos pelo Pregoeiro “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

 

11.1.1.1. Relativos à visita técnica: 

 

a) O licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto deste processo até o segundo dia 

útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital, com o objetivo de inteirar-se das condições e 

grau de dificuldade existente, no período das 09h00min às 12h00rnin. A vistoria deverá ser 

realizada por profissional responsável técnico, devidamente credenciado como representante legal 

da empresa.  

a.1. A Ausência do Termo de Visita Técnica fornecido pela Prefeitura não impossibilitará a 

habilitação da Licitante, desde que a mesma declare, via de seu representante legal com assinatura 

reconhecida em cartório, que tomou conhecimento do(s) local(is) e condições de execução da(s) 

obra(s) (Acórdãos TCU nºs. 1.174/2008, 1.599/2010, 874/2007, 1.332/2006, 1631/2007 e 

021.115/2010-9). 

 

a.2. Declaração de Visita Técnica expedida pela licitante conforme (Modelo - Anexo X), de que 

conhece ou conheceu os locais aonde serão realizados os serviços objeto deste certame. 

b) Neste caso, nenhum licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local e das 

condições de execução dó objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar os serviços nos 

termos requeridos neste Processo Licitatório. 

c) É de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 

verificação dos locais de execução do objeto licitado. 

 

11.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante, com validade máxima de 30 

(trinta) dias, a contar da data da sua emissão; 

 

c) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

 

f) 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, quando a atividade 

assim o exigir; 
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g) Cédula de identidade do proprietário e dos respectivos sócios se houver. 

 

h) Enquadramento de ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL quando o caso. 

 

11.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta), Estadual (Tributária e Não 

Tributária) e Municipal do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei; 

a.1) e ainda a certidão Municipal do Município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA; 

 

a.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida Ativa da 

União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 

 

b) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) emitido pelo site da Caixa 

Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho emitida pelo site 

(www.tst.jus.br). 

 

11.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) 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;  

 

a.1. 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;  

 

a.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.  

 

a.3. 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;  

 

a.4. Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de 

Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo SPED que contém as 

informações do Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de Resultado do 

Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo 

ELETRÔNICO do SPED CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de 

entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser apresentado documento 

contendo o demonstrativo de cálculo dos resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou 

maiores do que 1 (um), na forma disposta no item a seguir 9.10.3.  

 

a.5. 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 ALONGO PRAZO  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGOPRAZO 

 

SG=  ATIVOTOTAL  PASSIVO 

CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGOPRAZO 

 

LC= ATIVO CIRCULANTE PASSIVOCIRCULANTE 

 

 

 

a.6. Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado o Balanço de 

Abertura devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, acompanhado do Termo de 

Abertura do Livro Diário.  

 

b) Nos termos do Art. 31 §§ 2º e 3º da Lei nº 8.666/93, a licitante deverá comprovar, na data do certame 

possuir capital mínimo ou patrimônio liquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor de referência 

consignado no presente edital, para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser celebrado. 

 

c) Certidão de Falência, Recuperação judicial e/ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em que conste o prazo de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de 

emissão não superior a 60 (Sessenta) dias. 

 

11.2 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal da 

empresa, sob as penalidades cabíveis, de que: 

 

11.2.1 Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual Municipal e do Distrito Federal; 

 

11.2.2 Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, 

administração ou tomada de decisão; 

 

11.2.3 Não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos, em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendiz a partir 

de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme 

modelo anexo). 

 

11.2.4 Não possui ou possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas 

portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC 

nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu 

quadro de pessoal. 

11.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente edital e seus anexos. 

 

11.4 Se a documentação de Habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícia ou contrariar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Pregoeiro considerará a Proponente Inabilitada. 
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11.5 Os documentos solicitados acima, exigidos neste Pregão Presencial deverão ser apresentados, por 

qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio a 

partir do original, até o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos 

envelopes Documentação. 

 

12. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) e EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

12.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alteração dada pela Lei 

Complementar 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

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

alguma restrição. 

 

12.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(Cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão 

que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 

 

12.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 11.1.1, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso 

e a adjudicação do objeto da licitação pelo PREGOEIRO ao vencedor. 

 

13.3 Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados a Pregoeiro, mediante protocolo junto 

ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de São João do Araguaia, que poderá: 

 

13.3.1 Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

13.3.2 Manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade Competente, conforme Art. 109, § 4º , 

da Lei nº8.666/93. 

 

13.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 

vencedor. 
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13.6 Os autos dos procedimentos permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na sede da 

Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA. 

13.7 Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após decisão dos mesmos, o 

Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO” inviolados aos licitantes desclassificados podendo, 

todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

 

14. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1 A Pregoeiro adjudicará objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou quando 

reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente. 

 

14.2 Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos procedimentais pela 

autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento 

licitatório. 

 

 

 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1 Os custos decorrentes da aquisição dos produtos em licitação estão previstos no Orçamento 

Municipal vigente e, devidamente, provisionados sob as seguintes rubricas orçamentárias, conforme 

descrito a seguir. 

 

15- SECRET. MUNICIPAL. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 

Dotação Orçamentaria: 18.542.0010.2-039 - Manutenção da Limpeza Pública. 3.3.90.39.00 – Outros Serv. 

Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

 

16. DAS CONDIÇOES PARA CONTRATAÇÃO 

 

16.1. Após a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeiro, e a vista do julgamento pelo Prefeito 

Municipal efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, podendo homologar o 

certame ou, se for o caso, mediante decisão fundamentada, revogar a licitação. 

 

16.2. Homologada referida no item anterior, os licitantes classificados serão convocados para assinarem a 

Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

 

a) Para fins de formalização da Ata de Registro de Preços, deverá ser respeitada e especificada a ordem de 

classificação do certame e a quantidade de fornecedores a serem registrados. 

 

16.3. A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do 

art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu 

transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

 

16.4. Como condição para celebração do contrato e durante a vigência contratual, a Licitante vencedora 

deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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17. PAGAMENTO, DO FATURAMENTO E DO REAJUSTE. 

 

17.1. Após o fornecimento dos produtos solicitados, a contratada deverá protocolar no setor requisitante 

Nota Fiscal/ DANFE, até o 5 (Quinto) dia do mês subsequente ao mês de referencia, especificando 

produtos e serviços correspondente e seus valores em moeda nacional, devendo estar formalmente atestada 

pelo setor o qual recebeu os produtos. 

 

17.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária diretamente na conta, 

vedada transferências para outras contas, em até 30 (trinta) dias após a Nota de Empenho. 

 

17.3. O pagamento somente será efetuado mediante: 

 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo 

de validade expresso na própria certidão. 

 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei n° 

8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

 

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3°, da 

Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito. 

 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho emitida pelo site 

(www.tst.jus.br), Conforme Lei n°12.440/11. 

 

18. DA VIGÊNCIA 

 

18.1 O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à 

data de sua publicação no Diário Oficial. 

 

18.2. O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo 

inicial o recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento ou data de assinatura do contrato, e 

como termo final o recebimento definitivo do objeto pela Administração, ou finalização do prazo contratual 

caso seja firmado, observado os limites de prazo de entrega fixados neste edital. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1 A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e 

ampla defesa. 

 

19.2 A contratada que incorram nas faltas constantes nos arts. 81 a 85 da Lei nº 8.666/93, bem como, que 

dentro do prazo de validade de sua proposta não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente 

aplicam-se, segundo a natureza e gravidade de falta, assegurados à ampla defesa e o contraditório, as 

sanções previstas nos art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a 

substitui-la. 

 

http://www.tst.jus.br/
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19.3 O fornecedor que não emitir as Notas fiscais com a especificação dos produtos adquiridos condizentes 

com aqueles apresentados na Planilha de Preços, implicará em suspensão por 12 (doze) meses. 

 

19.4 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 

parcial do objeto adjudicado, a Administração garantira a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa 

de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, mediante instauração de processo para averiguação. 

 

19.5 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas 

ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1 É facultada a PREGOEIRO ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

20.2 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 

interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado. 

 

20.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 

 

20.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado 

no cumprimento do contrato. 

 

20.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao Órgão 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 

do processo licitatório. 

 

20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

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

certame na data marcada, a sessão será resignada para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário e 

local anteriormente definido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro. 

 

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

incluir-se-á o do “vencimento”. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal da 

Administração Publica Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA. 

 

20.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

 

20.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando – se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada a preferência ao fornecedor em 

igualdade de condições (Decreto nº 7.892/2013 – Artigo 16). 
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20.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

20.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e o 

Decreto no 7.892/2013 e alterações pelo decreto nº 8.250/2014. 

 

20.11.  São partes integrantes deste Edital: 

 

a) ANEXO I- Termo de Referencia; 

 

b) ANEXO II- Minuta da Ata de Sistema de Registro de Preços 

 

c) ANEXO III- Minuta do Contrato 

 

d) ANEXO IV- Proposta de Preços; 

 

e) ANEXO V- Modelo de Procuração/Credenciamento; 

 

f) ANEXO VI- Declaração que cumpre os requisitos de habilitação 

 

g) ANEXO VII- Declaração atestando a inexistência de fatos impeditivos 

 

h) ANEXO VIII- Declaração que cumpre os requisitos estabelecido no Art. 3º Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa 

Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei 

Complementar 

 

I) ANEXO IX-Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

 

j) ANEXO X – Declaração de Visita Técnica 

 

 

 

                                                                                    São João do Araguaia (PA), 23 de Julho de 2021. 

 

 

 

_________________________ 

RONIS DA SILVA AMORIM 

PREGOEIRO MUNICIPAL 

Portaria nº 018/2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 
 

1 - DO OBJETO 
 

A presente licitação para a contratação de empresa especializada para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMÉSTICO E COMERCIAL), COM USO DE CAMINHÕES 

COMPACTADORES PARA A EXECUÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE, ATÉ O ATERRO 

CONTROLADO DE RESÍDUOS COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, 

COMÉRCIO, ÓRGÃOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA. 
 

2 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO 

 

Esta contratação se faz necessária para atender as necessidades que fazem parte das atribuições da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, para a higiene urbana, em cumprimento das legislações 
pertinentes quanto à limpeza urbana e ambiental. 

 
Ressalta-se que este serviço é de extrema importância, tendo em vista que o aumento acelerado do 

processo de urbanização, tanto na cidade quanto nos distritos e vilas, irá gerar o aumento do volume de 

resíduos; o despejo, catação ou triagem de resíduos com o abandono de detritos nas vias públicas; 

despejo de resíduos em locais não autorizados; colocação de resíduos em terrenos baldios e outros 

apontamentos relativos a descumprimento às leis sanitárias e ambientais. 
 

A limpeza urbana traz reflexos diretos para a saúde pública e para a preservação do meio ambiente, 
resultando em mais qualidade de vida para todos. 

Os sistemas de limpeza urbana são basicamente constituídos por atividades de coleta e transporte de 

resíduos e outras ações conhecidas como serviços correlatos, pois atuam como acessórios aos primeiros.  

De um modo geral, podemos então descrever estas classes de serviços como:  
 

 Coleta e transporte de resíduos: Serviços formados pelas atividades que utilizam 

ferramentas e equipamentos de coleta (como veículos coletores compactadores, por exemplo) para 

remover resíduos sólidos diversos localizados em vias e logradouros públicos do município; e. 

 Serviços complementares: Compreendem todos aqueles serviços que auxiliam a coleta, 

estando indiretamente associada a esta, principalmente por remover resíduos de vias e logradouros 

públicos e prepará-los para a coleta.  Estão inclusos nessa categoria os serviços de varrição, pintura 

de meio-fio e capinação, por exemplo.                                                                                                 

Assim, o termo “sistema de limpeza urbana” caracteriza o objeto como serviços de engenharia, evitando 

possíveis erros de avaliação quando da publicação do aviso de licitações pelos meios oficiais, conforme 

exigido pela lei das licitações. 

 

3 -  PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
 
 

A descrição dos serviços a serem licitados é indispensável para que os partícipes do processo 

licitatório compreendam a natureza e particularidades de cada atividade prevista, bem como o seu 
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dimensionamento. Este projeto básico é, então, uma peça imprescindível para execução de obra e deve 

transmitir aos licitantes as informações necessárias à boa elaboração de suas metodologias e propostas 

financeiras. 
 

O projeto destinado a esta licitação envolve os serviços essenciais ao município e considera que a 

CONTRATADA estará presente da seguinte forma: O contrato se limita ao fornecimento de veículos e 

equipamento com respectivos motoristas ou operadores e equipe de gerenciamento. Todo o pessoal será 

de responsabilidade da CONTRATADA.  

 

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 

1 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: 
 

A coleta de resíduos sólidos urbanos será realizada com utilização de caminhões conforme 
especificado abaixo, no quadro. 

 
Para a execução dos serviços de coleta e o transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares, 

pertinentes a este Projeto Básico, a Contratada deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos abaixo 

relacionados: 

 
 

# PRODUTO UNIDADE QTDE 

1 

SERVICO DE CAPINA, ROCO E PODA DE DIVERSAS AREAS 
COM RETIRADA DO PRODUTO SERVICOS DE CAPINACAO, 
ROCO DE MATOS EM GERAL E PODA DE GRAMA DE 
DIVERSAS AREAS, COM RETIRADA E DESTINACAO DOS 
PRODUTOS DESSES SERVICOS. COM CAMINHAO CACAMBA E 
RETROESCAVADEIRA. 

HORA 23.000,00 

2 

SERVICO DE COLETA DE ENTULHO COM TRANSPORTE 
ADEQUADO SERVICOS DE COLETA, LIMPEZA E DESTINACAO 
FINAL DE ENTULHOS, A SER REALIZADO COM TRANSPORTE 
ADEQUADO PARA TAL. VALOR A SER COTADO POR METRO 
CUBICO (MU). COM CAMINHAO CACAMBA 

METRO 23.000,00 

3 

SERVICO DE COLETA DE LIXO RESIDENCIAL(DOMICILIAR) 
SERVICOS DE COLETA, LIMPEZA E DESTINACAO FINAL DO 
LIXO DOMICILIAR. VALOR A SER COTADO POR METRO 
CUBICO (MU), COM CAMINHAO BASCULANTE. 

METRO 57.500,00 

4 

SERVICO DE COLETA, TRANSP. E DESCARGA EM LOCAL 
APROPRIADO, CAMINHAO BASCULANTE.  ESPECIFICACAO 
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DE DESCARGA DE 
LIXO/ENTULHOS EM LOCAL APROPRIADO, A SER FEITO COM 
CAMINHAO BASCULANTE. VALOR A SER COTADO POR 
METRO CUBICO (MU) 

METRO 51.750,00 

5 
SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM VARRICAO DE RUAS 
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM VARRICAO DE RUAS 

HORA 46.000,00 

 
A descrição do serviço é apresentada nos próximos itens. 
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a.  COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REMOÇÃO MANUAL 

 
Os serviços compreendem o recolhimento e transporte de resíduos provenientes da construção, 

reforma, trabalho de conserto e demolição de edificação, pavimentação e outras obras que são dispostos 

clandestinamente em vias e logradouros públicos, sendo predominantemente compostos por materiais 

inertes. 
 

Não poderão ser coletados, em nenhuma hipótese, os resíduos classificados como domésticos e 

comerciais, restos de poda, madeira, plásticos e utensílios diversos. Os serviços serão executados nas 

áreas, vias e logradouros públicos. A coleta será executada no período diurno, iniciando às 7 horas de 

segunda-feira a sábado. 
 

Cada equipe estimada para a execução dos serviços será composta de 1 (um) motorista e  2  (dois)  

agentes  de  limpeza  para  cada  veículo  coletor  tipo  caçamba  basculante  além  de ferramentas 

auxiliares de trabalho, tais como: pá, garfos, rastelos de leque e vassouras. 
 

A equipe do referido serviço deverá apresentar-se ao   trabalho   devidamente uniformizada e 

munida de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de proteção individual – EPI’s. 
 

Após  o carregamento   pleno   do   veículo   transportador,   o   mesmo   deverá   ser encaminhado 

para área de destino final indicada pela CONTRATANTE, onde será procedida a sua pesagem e 

posterior disposição final dos resíduos. 
 

Os  resíduos  transportados  deverão  ser  cobertos  com  lona,  em  perfeito  estado  de 

conservação,   devidamente  fixada,   cobrindo  totalmente  a   carga  transportada   para   evitar 

derramamento durante todo o trajeto do veículo  até o destino final.  Os serviços deverão ser realizados 

mediante a expedição da competente Ordem de Serviço pela CONTRATANTE. 

 

Os locais atendidos por esse serviço deverão ser limpos e varridos pelos agentes de cada veículo. 

 
b.   COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS VEGETAIS E DE PODA 

 

Este serviço compreende o recolhimento manual de resíduos provenientes de podas ou quedas  de  

árvore  e  o  seu  transporte  por  veículos  coletores.  A efetiva execução do serviço ficará condicionada às 

emissões de Ordem de Serviço expedidas pela CONTRATANTE. 
 

Os  serviços  serão  executados  nas  áreas,  vias  e  logradouros  públicos.  A coleta será executada 

no período diurno, iniciando às 7 horas de segunda-feira a sábado. 
 

Cada equipe estimada para a execução do serviço será constituída de 1(um) motorista, 02  (dois) 

agentes  de  limpeza  por  veículo  coletor  tipo  carroceria  de  madeira,  bem  como  de ferramentas 

necessárias ao bom andamento dos trabalhos. 
 

A equipe de coleta do referido serviço deverá apresentar-se ao trabalho devidamente 
 
uniformizada e munida de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos deproteção 
individual – EPI’s. 
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Após   o   carregamento   pleno   do   veículo   transportador, o   mesmo   deverá   ser encaminhado  

ao  destino  final  indicado  pela  CONTRATANTE,  onde  será  procedida  a  sua pesagem e posterior 

disposição final dos resíduos. 
 

Os resíduos transportados deverão ser amarrados com cordas e devidamente fixados na carroceria 

do veículo de modo a evitar derramamento durante todo o trajeto do veículo até o destino final. 
 

c.  COLETA     E     TRANSPORTE     DE     RESÍDUOS     SÓLIDOS     URBANOS 

DOMICILIARES E COMERCIAIS COM USO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E PÁ 

CARREGADEIRA 
 

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares e comerciais compreende  

o  recolhimento  de  todos  os  resíduos  domiciliares  ou  comercias  compostos basicamente  por  

resíduos  orgânicos,  papéis,  plásticos  e  outros  que  estejam  devidamente acondicionados em calçadas e 

demais logradouros públicos desde que limitados a quantidade de 200 (duzentos) litros por dia e por 

domicilio ou estabelecimento comercial. 
 

O serviço de coleta manual de resíduos sólidos domiciliares e comerciais será executado nas áreas, 

vias e logradouros públicos. A coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada de 

acordo com os horários de início definidos abaixo: 

 

 Para o turno DIURNO: O início da coleta deverá se dar às 7h. 
 

A  coleta  dos  resíduos  deverá  ser  executada  inclusive  nos  feriados  e  dias  santos,  em qualquer 

condição climática e aos domingos, atendendo especialmente as principais avenidas e corredores. 
 

Após o final de cada itinerário de coleta, o veículo deverá ser encaminhado para área de disposição  

indicada  pela  CONTRATANTE,  onde  será  procedida  a  sua  pesagem  e  posterior disposição final 

dos resíduos. 
 

Havendo  um  aumento  de  resíduos  a  recolher,  em  consequência  do  crescimento  da população, 

do número de estabelecimentos comerciais ou por outra ocorrência não prevista, a CONTRATADA 

deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço. 
 

Os  agentes  de  limpeza  deverão  manusear  e  carregar  os  resíduos,  adequadamente acondicionados  

em  recipientes  ou  sacos  plásticos,  com  o  cuidado  necessário  para  não danificá-los   e   evitar   o  

derramamento   nas   vias   públicas.   Nos   casos   de   danificação   ou rompimento  acidental  dos  

mesmos,  será  de  responsabilidade  dos  agentes  de  limpeza  o recolhimento integral dos resíduos, 

utilizando as ferramentas auxiliares de coleta.                             4 

Os resíduos deverão ser transportados pelos veículos coletores de forma a não acarretar nenhum tipo 

de derramamento nas vias públicas. Os resíduos depositados nas vias públicas, pelos munícipes, que 

estiverem fora dos recipientes deverão ser, obrigatoriamente, recolhidos pela CONTRATADA. 
 

Cada equipe estimada para a execução da coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais é 

composta de: 1(um) motorista, 2 (dois) agentes de limpeza por veículo caminhão caçamba, bem como as 

ferramentas auxiliares de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções, tais como garfos, 

vassouras e rastelos de leque. 
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Além da equipe dos caminhões caçamba, poderão ser fornecidas equipes para coleta em áreas de 

difícil acesso que serão compostas de: 1 (um) motorista, 1 (uma) agentes de limpeza por  veículo  coletor  

do  tipo  carroção  de  madeira,  bem  como  as  ferramentas  auxiliares  de trabalho necessárias ao bom  

desempenho das funções, tais como garfos e vassouras.  Essa equipe trabalhará apenas no turno diurno. 
 

Os  motoristas  e  os  agentes  de  limpeza  deverão  apresentar-se  ao  trabalho  devidamente 

uniformizados e munidos de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de proteção  

individual  -  EPI’s.  O  motorista  deverá  seguir  rigorosamente  o  itinerário  de  coleta informado à 

CONTRATANTE. 

 

d.  SERVIÇOS   COMPLEMENTARES   DE   LIMPEZA,   INCLUINDO   VARRIÇÃO, 

RASPAGEM,  CAPINAÇÃO  MANUAL  DE  VIAS  E  LIMPEZA  MANUAL  DE 

PRAIAS. 
 

Trata-se  de  serviços  executados  por  equipes  formadas  por  1  (um)  encarregado  de turma e 10 

(dez) agentes de limpeza. Os serviços executados são descritos a seguir: 
 
 

d.1 – CAPINAÇÃO MANUAL E RASPAGEM 
 

Entende-se  por  capina  de  vias  e  logradouros  públicos  o  corte  completo  rente  à superfície   

do   solo,   da   vegetação   “invasora”   existente   nos   mesmos,   seja   ela   herbácea (gramíneas) ou 

arbustiva. O corte deverá ser executado de forma manual. 
 

Inclui-se no serviço de capina a completa retirada de tocos, raízes e blocos  de raízes 

remanescentes  de  roçadas  feitas  anteriormente  nos  locais,  com  o  emprego  de  enxadas, chibancas, 

picaretas ou ferramentas e instrumentos equivalentes. Estão inclusas a raspagem 

de terra, barro e a varrição dos trechos capinados, inclusive calçadas e sarjetas;                               5 
 

Entende-se por roçagem manual de vias e logradouros públicos o desbaste simples da vegetação 

“invasora” existente nos mesmos, seja ela herbácea ou arbustiva, desbaste esse a ser feito por meios 

manuais, sem a retirada de tocos e raízes. Inclui-se no serviço de roçada o arraste do material desbastado, 

com o emprego de gadanho, rastelo ou ferramentas e instrumentos equivalentes.  Define-se como padrão 

de acabamento uma altura de 10 (dez) centímetros acima da superfície do solo. 
 

Os serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos. O serviço será executado no 

período diurno, iniciando às 7 horas, de segunda-feira a sábado. 
 

Durante a execução dos serviços de capina, roçada e retirada de terra de vias e logradouros   

públicos, deverá   ser   preservada   a   vegetação   de   interesse   ornamental   ou paisagístico, plantada 

nos locais a serem beneficiados, seja ela de qualquer porte e natureza. A CONTRATADA   

responsabilizar-se-á, integralmente, pelos   danos    causados   àquela vegetação por conta da ação ou 

omissão de seus funcionários operacionais ou encarregados de turma. 
 

Nos casos em que existam, nas calçadas laterais das vias e logradouros públicos, gramados   ou   

canteiros   plantados   e   mantidos   pelos   moradores   fronteiriços, será de responsabilidade da 

CONTRATADA a execução da capina em uma faixa com a largura nominal de 10 cm (dez centímetros) 

ao longo do perímetro externo dos referidos gramados ou canteiros. 
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Quando os tipos de resíduos provenientes das atividades de capina, roçada e retirada de    terra    

de    vias    e    logradouros    públicos    dificultar, por    suas características, seu acondicionamento, os 

resíduos deverão ser acumulados “in natura”, em locais e em condições tais que não prejudiquem o 

trânsito de veículos e  pessoas,  bem  como  tornem  possível seu recolhimento  pelos  veículos  exclusivos  

destes  serviços.  Nessas circunstâncias, todos os possíveis   cuidados   necessários   e   cabíveis   deverão   

ser   adotados   de   modo   a   evitar   o espalhamento dos resíduos acumulados, até o momento de seu 

recolhimento. 
 
 

d.2 – LIMPEZA MANUAL DE PRAIAS 
 

A limpeza de praias ocorrerá diariamente, inclusive aos domingos e feriados (sistema de 

compensação  de  folgas),  e  será  executada  manualmente  através  da  remoção  de  resíduos lançados 

em toda a faixa de areia da praia. Os resíduos gerados nessas operações deverão ser  carregados  e  

transportados  pelos  veículos  coletores  da  coleta  regular  de  resíduos domiciliares. 

 

d.3 – VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS 
 

Entende-se  por  varrição  de  vias  e  logradouros  públicos  o  conjunto  das  atividades      6 
necessárias para juntar, acondicionar e remover manualmente os resíduos sólidos lançados ou acumulados  

–  por  causas  naturais  ou  pela  ação  humana  em  todas  as  principais  vias 

pavimentadas  da  cidade.  A  varrição  abrange  sarjeta,  passeios  e  ainda  o  esvaziamento  de cestos  

coletores  de  resíduos  para  pequenos  volumes  (Papeleiras)  e  acondicionamento  dos resíduos 

passíveis de serem contidos em sacos plásticos. 
 

As  atividades  deverão  ser  empreendidas  com  o  uso  de  equipamentos  e  ferramentas manuais 

e deverá abranger a retirada de quaisquer resíduos sólidos soltos, inclusive terra ou areia,  em  pequena  

quantidade,  que  se  encontrem  sobre  os  passeios  e  sarjetas  de  vias  e logradouros públicos (em 

largura média não superior a 1 metro). 
 

Cada  equipe  estimada  para  a  execução  da  varrição  manual  de  01  (um)  itinerário  de 

varrição deverá ser de 02 (dois) agentes de limpeza, utilizando-se carrinhos coletores do tipo lutocar, 

vassouras apropriadas, pás e sacos plásticos, com capacidade de 100 (cem) litros. 
 

Os serviços serão realizados de segunda a sábado, excluindo-se feriados. Os turnos da varrição  

manual  poderão  ser  matutino,  vespertino  ou  noturno,  conforme  as  necessidades  de cada localidade a 

ser definida por ordem de serviços específica da CONTRATANTE. O início dos serviços deverá se dar 

nos seguintes horários: matutino – 7h e vespertino – 14h. 
 

A  CONTRATADA  deverá  estar  apta  a  atender  situações  eventuais  de  trabalho,  de acordo  

com  programação  prévia  a  ser  fornecida  pela   CONTRATANTE,  quando  deverá proceder  a  

limpeza  das  vias  e  logradouros  públicos  nos  locais  de  realização  de  eventos esportivos, culturais e 

artísticos, antes e logo após o término dos mesmos, de forma a restaurar suas condições de limpeza. 

O produto dos serviços de varrição manual deverá ser disposto nos passeios ou locais apropriados 

para seu posterior recolhimento e remoção diária pelos veículos coletores do tipo caçamba, destinados de 

forma exclusiva para o serviço. 
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A manutenção de cestos coletores deverá ser realizada rotineiramente e compreenderá a  limpeza  

externa  e  interna  e  a  verificação  de  sua  fixação  e  estado  de  conservação.  A necessidade de 

substituição dos cestos de lixo com  defeitos ou problemas constatados pela CONTRATADA deverá ser 

notificada à CONTRATANTE. 
 

Os resíduos provenientes desse serviço deverão ser acondicionados em sacos plásticos para   

posterior   recolhimento   pelo   serviço   de   coleta   e   transporte   de   resíduos   sólidos classificados 

como entulho e diversificados – remoção manual. O serviço será executado no período diurno, iniciando 

às 7 horas, de segunda-feira a sábado. 
 
 

e.  TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O ATERRO SANITÁRIO 
 

Ao final de cada turno, todos os resíduos devem ser completamente transferidos para o 

Aterro   Sanitário   indicado   pela   CONTRATANTE.   A   CONTRATANTE    locará   junto   a 

CONTRATADA,   os   caminhões   caçamba   e   pás   carregadeiras,   incluindo   a   operação,   o 

abastecimento  e  a  manutenção  dos  equipamentos.  A  CONTRATADA  irá  disponibilizar  os 

equipamentos acima citados para a carga e o transporte destes resíduos. 
 

Todos  os  resíduos  transportados  pelas  caçambas  devem  ser  cobertos  com  lona,  de forma a 

garantir que nenhum material derrame em via pública. A CONTRATADA deve garantir que os 

descarregamentos dos caminhões sejam contínuos, de forma a não ocasionar filas e consequentemente 

atrasos nos serviços de limpeza urbana. 
 
 

f. FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA 
 
 

Compreende   o   fornecimento   de   veículos   e   equipamentos   para   atuar   de   forma 

complementas  aos  demais  serviços  licitados.  Esses  veículos  devem  ser  fornecidos  com respectivos 

motoristas ou operadores e se apresentarão diariamente, de segunda à sábado, no pátio da urbana, para 

atuar na coleta manual e mecanizada de resíduos volumosos, dispostos de forma clandestina em áreas 

públicas ou particulares do município. 

A  programação  desses  serviços  será  expedida  diariamente  pelo  setor  operacional da 

CONTRATANTE e poderá ocorrer em todas as vias e logradouros pertencentes ao município. 

O horário de trabalho será de até 8 horas diárias por veículo ou equipamento dividido em dois turnos de 

acordo com ordens de serviços. 
 

2.   QUANTIDADE MÍNIMA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
 

O  dimensionamento  em  questão  fora  realizado  em  conjunto  com  o  setor  operacional  da 

CONTRATANTE   e   levou   em   consideração   a   atual   forma   de   execução   e   as   futuras 

necessidades da limpeza urbana municipal. 
 

Os  quantitativos  de  veículos,  equipamentos  e  pessoal  são  os  mínimos  necessários  para início 

dos serviços. Estes podem ser alterados na forma da lei de modo a atender possíveis necessidades do 

sistema de limpeza urbana da cidade durante o período contratual. 
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Ressalta-se que a mão-de-obra operacional (composta basicamente por garis ou agentes de  limpeza)  

será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  bem  como  o  fornecimento  das ferramentas e insumos 

operacionais.                                                                                                    8 

 
3.   QUANTIDADE DE E EQUIPAMENTOS 

 
 

Os quantitativos de veículos e equipamentos encontram-se estimado na orçamentação de serviços 

anexa a este documento. Deve observar-se que os quantitativos indicados na tabela são  relativos  aos  

equipamentos,  veículos  e  pessoal  disponíveis  para  atuar  em  serviços  de limpeza urbana, não estando 

computado nesses os quantitativos relativos à reserva técnica. 

 

5.   CONSIDERAÇÕES SOBRE VEÍCULOS 
 

Os veículos automotores com os equipamentos adequados e necessários a cada tipo de serviço  

deverão  no  mínimo  obedecer  aos  dimensionamentos  exigidos  nos  itens  acima,  para atender,  de  

maneira  adequada,  a  prestação  dos  serviços  propostos.  Todos  os  veículos automotores deverão 

possuir Certificado de Registro de Veículos (CRV) expedidos pelo órgão competente. 
 

A  CONTRATADA  deverá  aplicar  o  Plano  de  Manutenção  dos  veículos  e  equipamentos 

utilizados nos serviços contratados, baseado em: inspeções diárias; programa de manutenção preventiva  e  

corretiva;  programa  de  serviços  internos  e  externos;  programa  de  limpeza  e reforma  (lavagem,  

desinfecção  e  pintura  periódica);  programa  de  controle  dos  itens  de segurança (iluminação, pneus 

etc.) e programa de manutenção, limpeza e reparos dos demais equipamentos (coletor carro-de-mão, 

cestos coletores e contêineres, dentre outros).  

Será terminantemente proibido o transporte de pessoal entre a base e as frentes de serviço e ou entre 

elas, em carrocerias de caminhões. O transporte de funcionários entre a base e as entre as frentes de 

serviço e ou entre elas, somente será permitido em veículos destinados a transporte  de  passageiros  

conforme  legislação  especifica.  Nestes veículos de transporte  de pessoal será vedado o transporte de 

ferramental, conforme normas do CONTRAN. 
 
 

A descrição das características básicas de cada veículos é realizada a seguir: 
 

 3 Uni. Caminhão caçamba de 12m³ para coleta mecanizada – Caminhão coletor de chassi 
de  3  (três)  eixos,  6  x  2,  com  peso  bruto  total  mínimo  de  23  (vinte  e  três)  toneladas 
equipado com caçamba basculante aberta com capacidade mínima de 12m³ (incluindo a  sobre  
grade)  com  tomada  de  força  para  acionamento  de  bomba  hidráulica  e dispositivo de 
travamento da tampa traseira, com grampos de amarração de lona tipo rodoviária e dotado de 
suporte de pás e vassouras. 

 
 

 1 Uni. Caminhão caçamba de 6m³ para coleta manual  - Caminhão coletor de chassi de 2 

(dois) eixos, 4 x 2, com peso bruto total mínimo de 10 (dez) toneladas equipado com       

 caçamba basculante aberta com capacidade mínima de 6m³ (incluindo a sobre grade) com   

tomada   de   força   para   acionamento   de   bomba   hidráulica   e   dispositivo   de 

travamento  da  tampa  traseira,  com  grampos  de  amarração  de  lona  tipo  rodoviária  e 

dotado de suporte de pás e vassouras. 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 

CNPJ: 05.854.534/0001-07 
Praça José Ferreira Martins, s/n – Centro – São João do Araguaia 

 

 

 

 2 Uni. Retroescavadeira  –  Equipamento  tipo  pá  carregadeira  com  tração  4  x  4  

articulada,  com potência mínima de 96.0 kW (128.0 hp), direção hidráulica e cabine fechada. 

 

 2 Uni. Caminhão Compactado - Caminhao compactador lixo caminhao compactador para 

recolhimento de residuos urbanos, ano de fabricacao a partir de 2014, capacidade de carga 

para 15 m3 por viagem, com dispositivo lifter com capacidade de 1000 kg,acompanhado  

 

As manutenções dos veículos bem como o fornecimento de seguro total são de responsabilidade da 

CONTRATADA.  Todos os veículos serão padronizados na cor indicada pela CONTRATANTE e 

apresentarão o Brasão da Prefeitura e da empresa CONTRATADA. As licitantes deverão  considerar  

uma  reserva  técnica  mínima  de  15%  (quinze  por  cento)  para todos os equipamentos. 
 
 

6.   CONSIDERAÇÕES SOBRE PESSOAL 
 
 

Competirá à CONTRATADA a admissão de gerentes, motoristas, técnicos, encarregados e agentes de 

limpeza e demais funções necessárias ao desempenho dos serviços contratados, correndo  por  conta  desta  

todos  os  encargos  necessários  e  demais  exigências  das  leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

outras de qualquer natureza. 

 

Só poderão ser mantidos em serviços os funcionários atenciosos e educados no tratamento dado ao 

munícipe, bem como cuidadosos com o bem público. 
 

A  fiscalização  da  CONTRATANTE  poderá  determinar  o  afastamento  imediato  de  todo 

funcionário cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se o afastamento der origem  a  

ação  judicial,  a  CONTRATANTE  estará  isenta  de  qualquer  ônus  decorrente  da determinação 

quanto do afastamento. 
 

Durante   a   execução   dos   serviços,   é   absolutamente   vedada,   aos   funcionários   da 

CONTRATADA,  a  execução  de  outras  tarefas  não  especificadas  no  objeto  contratual.  Será 

terminantemente proibido, aos funcionários da CONTRATADA, fazer catação ou triagem entre os  

resíduos  recolhidos  pela  coleta  domiciliar,  de  varrição  ou  de  qualquer  serviço  executado para 

benefício próprio ou de terceiros. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas, a solicitação  de  

gratificações  e  donativos  de  qualquer  espécie,  sob  qualquer  circunstância  de qualquer funcionário da 

CONTRATADA. Todos os funcionários da CONTRATADA deverão apresentar-se nos locais e no 

horário de trabalho portando a identidade funcional sempre uniformizados e devidamente asseado, com 

vestimenta  e  calçados  adequados,  bonés,  capas  protetoras  e  demais  equipamentos  de segurança, 

quando a situação os exigir, estando sempre em conformidade com as normas de segurança vigentes. 
 

A CONTRATADA deverá, já no  início  dos  serviços,  treinar  todo  o  seu  pessoal  da  área 

operacional,  através  da  realização  de  cursos  de  capacitação  técnica  e  gerencial  de  forma  a garantir 

o perfeito desempenho e segurança dos seus empregados na realização dos serviços. A CONTRATADA 

deverá efetuar um programa de capacitação para atender, anualmente, 50% (cinquenta por cento) dos  

funcionários  da  limpeza  pública  sob  sua  responsabilidade  direta (gerentes, motoristas, técnicos, 

encarregados e agentes de limpeza). 
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O programa  de   capacitação   deverá   abordar,   no   mínimo,   os   seguintes   temas: Gerenciamento 

dos Sistemas de Limpeza Pública; Cidadania e Meio Ambiente; Qualidade no atendimento; Importância 

dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI s e Equipamentos de Proteção Coletivo – EPC’s. 
 

A   CONTRATADA   deverá   implementar   um   Programa   de   Atendimento   à   Saúde   do 

Trabalhador,  bem  como  ações  educativas  e  preventivas  em  saúde,  tais  como:  palestras, vacinação, 

verificação de pressão, entre outras. Salvo determinações contrárias, jornada de trabalho será de 44 h 

(quarenta e quatro) de trabalho semanais, em turnos de 7h20 diários.  

Para efeito de uniformização de cálculos consideramos em 26 (vinte e seis) o número de dias úteis 

trabalhados por mês, perfazendo um total de 190 h (cento e noventa) efetivamente trabalhadas mês, salvo 

instruções em contrário. As licitantes deverão considerar uma reserva técnica mínima de 10% (dez por 

cento) para todos os funcionários da operação 

 

6.   EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES 

As instalações devem atender toda a legislação em vigor no que diz respeito à segurança e higiene do 

trabalho, e estarem localizadas em pontos permitidos pela legislação de posturas municipais. 
 

A base central deverá possuir dentre outras as seguintes instalações: garagem ou pátio de 

estacionamento que comporte todos os veículos a serem disponibilizados pela CONTRATADA na  razão  

mínima  de  25m²  (vinte  e  cinco)  por  caminhão,  sendo  terminantemente  vedada  a guarda e ou 

permanência de veículos e equipamentos em vias públicas quando não estiver a serviço,   área   para   

manutenção   mecânica,   área   de   lavagem   e   lubrificação   com   valas apropriadas,  almoxarifados,  

sanitários,  vestiários  e  refeitórios  em  espaços  e  quantitativos adequados  e  exigidos  pelas  Normas  

Regulamentadoras  (NRs),  salas  de  treinamento,  área administrativa  e  de  controle;  gerenciamento  

operacional,  central  de  comunicações,  portaria 

para controle de veículos e pessoal. 

 

7.   FISCALIZAÇÃO 
 
 

A fiscalização do fiel cumprimento do contrato caberá, unicamente, à CONTRATANTE. 
 

A  CONTRATADA  deverá  cooperar  quanto  à  observância  dos  dispositivos  referentes  à higiene  

pública,  informando  a  fiscalização  sobre  casos  de  infrações  previstas  em  Leis Municipais 

pertinentes ao assunto, notadamente sobre os casos de descargas irregulares de resíduos e falta de 

recipientes padronizados na via pública. 
 

A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as suas 

dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos   

equipamentos,   registro   de   pessoal   e   todos   os   materiais   referentes   aos   serviços contratados. 
 
 

8.   UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) 
 

Os  profissionais  encarregados  dos  serviços  de  limpeza  estão  expostos  ao  contato  com detritos e 

substâncias nocivas à saúde. Aliados aos procedimentos de segurança operacional, as equipes de trabalho 

contarão dentre outros com os seguintes equipamentos de segurança, cuja  efetiva  utilização  será  

fiscalizada  diariamente.  Convém  observar  que  os  serviços  de segurança  e  medicina  do  Trabalho  da  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 

CNPJ: 05.854.534/0001-07 
Praça José Ferreira Martins, s/n – Centro – São João do Araguaia 

 

 

 

CONTRATANTE  poderão  em  inspeções  a  locais  de trabalho,   solicitar   alterações   e/ou   

determinar   procedimentos   para   sanar   situações   não condizentes com a boa técnica e proteção dos 

trabalhadores. 

 

Todos os funcionários terão no mínimo a seguinte composição de uniformes: 
 

 Camisa tipo sol a sol ou similar, modelo e cor a serem definidos pela CONTRATANTE; 
 
 

 Calça tipo sol a sol ou similar, com elástico e cordão de algodão, modelo e cor a serem definidos 

pela CONTRATANTE; 

 

 Boné tipo sol a sol ou similar, modelo e cor a serem definidos pela CONTRATANTE; 
 
 

 Capa de chuva em plástico na cor amarela, sem mangas, tipo morcego. 
 

As  especificações  mínimas  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI’s)  para  os agentes  de  

limpeza  que atuarão  na  execução  dos  serviços  licitados  serão  de  acordo  com  a normatização 

pertinente. 
 

9.   SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO                                                                          
 

Para efeito do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho as normas abaixo 

relacionadas e ou outras legislações pertinentes deverão ser cumpridas integralmente: Norma  

Regulamentadora  NR  04  -  Serviços  Especializados  em  Engenharia  de  Segurança  e Medicina do 

Trabalho; Norma Regulamentadora NR 05 - CIPA; Norma Regulamentadora NR 

06  -  EPI´s;  Norma  regulamentadora  NR  07  -  Programa  de  Controle  Medico  de  Saúde 

Ocupacional,  Norma  Regulamentadora  NR  09  -  PPRA;  Norma  Regulamentadora  NR  12  - 

Maquinas   e   equipamentos,   Norma   Regulamentadora   NR   15   -   Atividades   e   Operações 

Insalubres, Norma Regulamentadora NR 24 - Condições Sanitárias e de conforto nos Locais de trabalho. 
 
 

10. PRINCIPAIS VIAS E CORREDORES DO MUNICÍPIO 
 

Os principais corredores da cidade são formados por vias com grande fluxo de pedestre ou veículos,  

áreas  comerciais  ou  históricas  e  devem  considerados  como  prioritários  para  os serviços constantes 

nesse edital. 

 

11. OBRIGAÇÕES DAS CONTRATADAS 
 
 

As CONTRATADAS submetem-se as seguintes regras: 
 
 

 A completa execução  dos  serviços,  obedecendo  rigorosamente  o  planejamento  ou 

programações  propostos,  bem  como  as  Ordens  de  Serviço  exaradas,  as  instruções 

apresentadas  pela  fiscalização  e  demais  recomendadas  das  normas  e  legislação aplicáveis ao 

objeto desta licitação; 
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  Recrutar e fornecer toda  mão-de-obra,  direta  ou  indireta,   máquinas,   veículos, 

equipamentos  e  materiais  necessários  à  perfeita  execução  dos  serviços,  inclusive encarregados 

e pessoal de apoio técnico e administrativo. 

 

  Providenciar, antes do inicio dos trabalhos, para que todos os seus empregados sejam 

identificados  e  registrados  e  tenham  seus  assentamentos  devidamente  anotados  em      suas 

carteiras de trabalho, bem como atender demais exigências da Previdência Social, da  Legislação  

Trabalhista  em  vigor,  inclusive  cumprir  as  convenções  coletivas  de trabalho e decisões em 

dissídios coletivos que forem aplicáveis. 

 
 Pagar,   Como   única   empregadora,   todos   os   encargos   sociais,   trabalhistas   e 

previdenciários incidentes sobre o custo de mão-de-obra, bem como os referentes ao respectivo 

seguro de acidente de trabalho. 

 

 Regularizar   junto   aos   órgãos   e   repartições   competentes   todos   os   registros   e 

assentamentos relacionados à execução dos serviços, respondendo, a qualquer tempo, as 

consequências que a falta ou omissões do mesmo acarretar. 

 
 Providenciar,   no   prazo   de   48   (quarenta   e   oito)   horas,   a   troca   de   máquinas, 

equipamentos e utensílios de trabalho que foram, comprovadamente, considerados pela fiscalização, 

em mau estado de conservação ou inadequados para os serviços. 

 
 Comunicar a CONTRATANTE todo local de coleta cujo volume de resíduos sólidos com 

característica domiciliar, originários de estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços,  

que  exceder  a  200  (litros)  diários  por  estabelecimento,  para  que  o  mesmo tome as devidas 

providencias. 

 

 Regularizar,   junto   aos   órgãos   e   repartições   competentes,   todos   os   registros, 

assentamentos,   autorizações   e   licenças   relacionados   à   execução   dos   service inclusive  no  

âmbito  ambiental,  respondendo,  a  qualquer  tempo,  pelas  consequências que as faltas e 

omissões do mesmo acarretar. 

 
 Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  toda  habilitação  e  qualificação  exigidas  na 

licitação. Todo pessoal em serviço deverá usar, obrigatoriamente, uniforme completo e 

equipamento de proteção individual EPI e coletiva EPC adequados, possuir capacidade física e 

mental para desenvolver adequadamente os serviços e ser treinado, em todos os níveis de trabalho. 

Para a execução dos serviços. 

 

 A CONTRATADA deverá dispor de instalações dotadas de equipamentos necessários ao apoio 

das atividades  e se obriga a reforçar o seu quadro de pessoal e parque de equipamentos  quando  

necessária  para  recuperação  do  atraso  existentes,  ou  quando constatada  sua  inadequação,  não  

importando  tais  procedimentos  em  ônus  para  a CONTRATANTE. 
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 CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos eventualmente causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos      serviços 

objeto da presente licitação, isentando, assim, a CONTRATANTE de quaisquer reclamações que 

possam surgir consequentemente ao contrato, obrigando-se outro sim a reparar os danos causados, 

ou ressarcir as despesas deles resultantes. 
 
 

 Havendo aumento da demanda dos serviços, mediante avaliação da CONTRATANTE a 

Contratada será autorizada a atender aos novos quantitativos. 

 A CONTRATADA deverá dispor de UMA BALANÇA devidamente instalada para pesagem todo 

o lixo recolhido.  O local para a devida instalação, será decidido pela CONTRATANTE. 
 
 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

A CONTRATANTE   para   o   cumprimento   das   atividades   decorrentes   dos   serviços 

contratados obriga-se a: 
 
 

 Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação disponível referente aos serviços 

existentes;  Dar  apoio  aos  necessários  entendimentos  junto  aos  Órgãos Públicos   para   o   

adequado   desenvolvimento   das   atividades   da   CONTRATADA; Fiscalizar  a  execução  dos  

serviços  contratados,  zelando  pela  sua  boa  qualidade, inclusive  recebendo  e  apurando  queixas  

e  reclamações  dos  usuários;  Aprovar  se conveniente,  os  projetos  e  planos  de  trabalhos  a  

serem  implantados  ou  modificados, bem  como  os  respectivos  pareceres  e  relatórios  emitidos;  

Remunerar  os  serviços contratados  na  forma  e  nas  condições  pactuadas;  Promover,  caso  

comprovado  a necessidade,   a   recomposição   do   equilíbrio   econômico-financeiro   dos   preços   

dos serviços   a   serem   cobrados   pela   CONTRATADA,   de   acordo   com   os   critérios 

estabelecidos neste Edital. 

 

 A CONTRATANTE poderá na forma do artigo 58 da Lei nº 8.666/93, modificar a forma de 

execução dos serviços, inicialmente prevista, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitando os direitos da CONTRATADA, promovendo, se for o caso, a revisão das 

cláusulas econômico-financeiras para que se mantenha o equilíbrio contratual do mesmo. 

 Considerando  a  natureza  de  serviços  essenciais,  própria  do  objeto  deste  Contrato,  a 

CONTRATANTE  poderá  ocupar  provisoriamente  bens  móveis,  imóveis,  pessoal  e serviços 

vinculados ao seu objeto, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa  de  faltas  

contratuais  pela  CONTRATADA,  bem  como  na  hipótese  de rescisão do contrato. 

 

13. LOCAIS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS    BB 
 

Existe uma área disponibilizada pelo município para destinação dos resíduos. O aterro sanitário que está 

localizado no município de São João do Araguaia/PA. Este aterro destina-se exclusivamente ao 

recebimento de resíduos domiciliares, entulhos, inertes e podas. Os locais de disposição final podem ser  

alterados  em  função  das  novas  diretrizes  da  CONTRATANTE,  sendo  as  novas distâncias médias 

recalculadas para efeito de atualização de valores. 
 

14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Os  serviços  objeto  do  Edital,  serão  medidos  e  apropriados  pela  CONTRATANTE,  de acordo 

com os seguintes critérios de apresentação das equipes pela CONTRATADA, em um turno de trabalho, 

de segunda a sábado, incluindo feriados. 
 

 Veículos e máquinas – mês, dia e/ou hora trabalhado; 
 Mão-de-obra: dia trabalhado. 

 

 

 

São João do Araguaia/PA, 30 de Junho de 2021.  

 

 

________________________________________ 

MANOEL DA SILVA BARBOSA 
Secretário de Infraestrutura e Obras 

Portaria nº 005/2021 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Nº 

Pregão Presencial nº PP/2021.029-PMSJA 

 

Aos _________ dia(s) do mês de __________de dois mil e dezessete, o Município SÃO JOÃO DO 

ARAGUAIA - PA, com sede na Praça José Ferreira Martins, s/n, Centro, CEP: 68.518-000,  São João do 

Araguaia - PA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 

2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 

Presencial para Registro de Preços, RESOLVE registrar os preços para Aquisição de materiais de construção 

para o suprimento das necessidades de manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal de São João do 

Araguaia, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro 

lugar no certame supracitado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMÉSTICO E COMERCIAL), COM USO DE 

CAMINHÕES COMPACTADORES PARA A EXECUÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE, ATÉ O 

ATERRO CONTROLADO DE RESÍDUOS COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, 

COMÉRCIO, ÓRGÃOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 

ARAGUAIA-PA. 

 

Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; C.N.P.J. nº XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste 

ato pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXXXX e R.G. nº 

XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

ITEN DESCR./ESPECIF. UNID. QUANT. VL. UNIT VL TOTAL 

      

      

      

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 

estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  compromisso 

de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de 

quaisquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 
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devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao 

Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida 

à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos serviços ou fornecimento dos produtos deverão ocorrer de 

acordo com as especificações contidas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a 

necessidade e interesse da secretaria solicitante. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

 1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no 

Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, situado na Praça José Ferreira 

Martins, s/n, Centro, CEP: 68.518-000, para fins de pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta 

corrente do fornecedor, a partir do 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, conforme planejamento e 

disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de cada mês. 

 1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) 

determinado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, em se tratando de empresas 

declaradas como ME ou EPP no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em 

consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária. 

 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para 

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições 

ou estiverem em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão 

Presencial/SRP. 

 

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 

pagamento. 

 5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o 

percentual de 10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados. 

 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
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adimplemento da parcela, será a seguinte: 

 

 EM = I x N x VP 

 

 Onde: 

 

 EM = Encargos moratórios; 

 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = Valor da parcela a ser paga. 

 I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

 I = (TX) / 365 => I = (6/100)/365  =>    I = 0,0001644 

 

 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

 6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

posteriormente. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido 

dos serviços. 

 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços, a Administração da 

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 

apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total 

ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 

oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução 

parcial ou total do objeto o qual foi registrado os prazos. 

 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar 

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

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 

pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 

8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, 

visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do 

fornecimento ou serviços; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro 

de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 

pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou 

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho, 

acompanhados das respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços 

ou produtos com as especificações constantes da proposta da empresa. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua 

consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 

(cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

A pedido, quando: 
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I. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de 

força maior; 

II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços. 

III. Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

IV. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

V. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

VI. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

 

VII. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

VIII. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; 

IX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

Automaticamente: 

 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

ORDENS DE COMPRA OU SERVIÇOS 

 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, 

total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de 

acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a 

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIÇOS 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 

Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata 

de registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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São obrigações do CONTRATANTE, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 

entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal 

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada 

em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 

constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PARÁ, 

com exclusão de qualquer outro. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA- PA, em ___ de ______________ de _______. 

 

FUNDO MUNIICPAL DE MEIO AMBIENTE 

CONTRATANTE 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ N° ___.___.___/___-__ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

1.________________________                                   2._______________________ 

 

 CPF nº:__________________                                     CPF nº ________________ 
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2021XXXX 

 

Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº  2021XXXX     

, que fazem entre si o município de SÃO JOÃO DO 

ARAGUAIA, por intermédio do (a) SECRETARIA 

MUNICIPAL DE XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

O Município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, através da FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 

neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Praça José Ferreira Martins, s/n, Centro, CEP: 

68.518-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 30.535.047/0001-10, representado pelo(a) Sr(a).__________,   

PREFEITA MUNICIPAL, portadora do CPF nº XXXXXXXXXX, residente na XXXXXXXX, nºXX, e de 

outro lado a licitante   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, CEPXXXXXX -, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXX, residente na XXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXX, _________-PA, CEP XXXXXXXXXXXXX, portador do(a) CPF 

XXXXXXXXXXXXX, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão 

n.º PP/2021-XXXX e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, 

mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO 

DOMÉSTICO E COMERCIAL), COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES PARA A 

EXECUÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE, ATÉ O ATERRO CONTROLADO DE RESÍDUOS COM 

CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, COMÉRCIO, ÓRGÃOS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA. 

 

2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, ao  Edital do Pregão nª PP/2021-0000000 e 

à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

 

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que 

o valor total do contrato é de R$  XXXXXXX(XXXXXXXXXXX). 

 

2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

 

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela 
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administração para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida 

pelo(a) CONTRATANTE. 

 

2.  Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO 

do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

 

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº PP/2021-XXXX, realizado com 

fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

1.  O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão 

empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência e no 

Edital do Pregão Nº. PP/2021-XXXXXX. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

1. A vigência deste contrato terá início em XX de XXXX de 2021 extinguindo-se 31 de Dezembro de 2021, 

tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

2. A vigência poderá ser prorrogada por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que 

haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

 

2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

 

2.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

 

2.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

 

2.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

 

2.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 

3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1.  Caberá ao CONTRATANTE: 

 

1.1 - Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para 

execução dos serviços constantes do objeto; 

 

1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 

CONTRATADA; 

 

1.3 - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações 

constantes do Anexo I do edital do Pregão n.° PP/2021-XXXXX; 
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1.4 - Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

 

1.5 - Solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Termo de 

Referência do Pregão n.° PP/2021-XXXXX; 

 

1.6 - Disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos 

simples, quando necessário; e 

 

1.7 - Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de 

Serviços Gerais do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1. Caberá à CONTRATADA: 

 

1.1 - Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços, tais como: 

 

a. salários; 

b. seguros de acidente; 

c. taxas, impostos e contribuições; 

d. indenizações; 

e. vales-refeição; 

f. vales-transporte; e 

g. outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

1.2 - Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho 

no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

1.3 - Manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares do CONTRATANTE; 

 

1.4 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos 

serviços alvo deste contrato; 

 

1.5 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

técnicos no recinto do CONTRATANTE; 

 

1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais usados; 

 

1.7 - Providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a 

ser recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de 

controle de movimentação patrimonial do CONTRATANTE; 
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1.8 - Devolver os móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o 

CONTRATANTE; 

 

1.9 - Refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da comunicação; 

 

1.10 - Reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado 

pela CONTRATADA sem autorização prévia da CONTRATANTE; 

 

1.11 - Usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

 

1.12 - Não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por 

escrito da CONTRATANTE, quando for o caso; 

 

1.13 - Fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando 

sempre materiais de primeira qualidade; 

 

1.14 - Submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços antes da sua execução; 

 

1.15 - Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

 

1.16 - Obter todas e quaisquer informações junto à CONTRATANTE necessárias à boa consecução dos 

trabalhos; 

 

1.17 - Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

1.    À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

 

1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE; 

 

1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este 

contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

 

1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 

deste contrato. 

 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
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transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar 

o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

 1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 

CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

 

 1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 

 

 1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, 

designado para esse fim. 

 

2.  O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 

autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde 

que aceito pela Administração do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

 

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim 

representando o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

1. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2021: 

 

15- SECRET. MUNICIPAL. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 

Dotação Orçamentaria: 18.542.0010.2-039 - Manutenção da Limpeza Pública. 3.3.90.39.00 – Outros Serv. 

Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

2. Em caso de prorrogação, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para 

atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 

1. Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor 

Financeiro da (o) CONTRATANTE, situado na Praça José Ferreira Martins, s/n, Centro, CEP: 68.518-000, 

para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque 

nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 

 

2.  O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

 

3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

 

4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação 

financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE. 

 

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela. 

 

 5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 

pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

onde: 

 

EM =     Encargos moratórios; 

 

N     =     Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 

VP     =     Valor da parcela pertinente a ser paga; 

 

I         =     Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

I = TX    ==>    I = (6/100)    ==>    I = 0,00016438 

     365                     365 

 

    TX - Percentual da taxa anual = 6% 

 

 5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao 

da ocorrência. 

 

 5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 

fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação 

da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - CRF. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 

haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser 

aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

 1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários; e 

 

 1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as 

supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no 

contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por 

ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

 

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 2.1 - advertência; 

 

 2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 

objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 

 2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

 2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou 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 

Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

 

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas 

nos itens 1 e 2 desta cláusula: 

 

 3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

 

 3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 

CNPJ: 05.854.534/0001-07 
Praça José Ferreira Martins, s/n – Centro – São João do Araguaia 

 

 

 

que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado 

da data da rejeição; e 

 

 3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 

efetivar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição. 

 

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 

no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no 

Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-

a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 

da Lei n.º 8.666/93. 

 

 1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

2. A rescisão deste contrato poderá ser: 

 

 2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 

 

 2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 

CONTRATANTE; ou 

 

 2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

 

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º PP/2021-XXXXXXX,  e aos termos das propostas 

da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA  - DO FORO 

 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA, em XX de XXXXX de 2021 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

 CNPJ(MF)  05.854.534/0001-07 

    CONTRATANTE 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

    CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

    CONTRATADO(A) 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

1. ___________________________                                       2. ___________________________ 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

 
 
Pregão Presencial nº. PP/2021-XX-SRP 

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
 
Razão Social da Licitante:____________________________________________ 
 
CNPJ/MF: ______________ Inscrição Estadual (sendo isento, informar) ______   
Endereço completo: ________________________________________________ 
 
Tel. / Fax:(____)_________ Banco: ____ Agência: _____ C/C _____________ 
 
Dados do representante legal da licitante para assinatura contratual: 
 
Nome: __________________________________________________________ 
 
Endereço completo: ________________________________________________ 
 
CPF/MF: _____________ RG nº ______________ Expedido por: ___________ 
 
Cargo/Função: ____________________________________________________ 
 
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ____________________ 
 
Objeto: Sistema de Registro de Preços para Contração de empresa especializada para prestação dos 

serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (Lixo Doméstico e Comercial), com uso de caminhões 

compactadores e Contêiner estacionário, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações abaixo: 

# PRODUTO MARCA UNIDADE QTDE V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 

SERVICO DE CAPINA, ROCO E PODA DE 
DIVERSAS AREAS COM RETIRADA DO 
PRODUTO SERVICOS DE CAPINACAO, 
ROCO DE MATOS EM GERAL E PODA DE 
GRAMA DE DIVERSAS AREAS, COM 
RETIRADA E DESTINACAO DOS 
PRODUTOS DESSES SERVICOS. COM 
CAMINHAO CACAMBA E 
RETROESCAVADEIRA. 

  HORA 23.000,00 0,00 0,00 

2 

SERVICO DE COLETA DE ENTULHO COM 
TRANSPORTE ADEQUADO SERVICOS DE 
COLETA, LIMPEZA E DESTINACAO FINAL 
DE ENTULHOS, A SER REALIZADO COM 
TRANSPORTE ADEQUADO PARA TAL. 
VALOR A SER COTADO POR METRO 
CUBICO (MU). COM CAMINHAO 
CACAMBA 

  METRO 23.000,00 0,00 0,00 

3 

SERVICO DE COLETA DE LIXO 
RESIDENCIAL(DOMICILIAR) SERVICOS DE 
COLETA, LIMPEZA E DESTINACAO FINAL 
DO LIXO DOMICILIAR. VALOR A SER 
COTADO POR METRO CUBICO (MU), 
COM CAMINHAO BASCULANTE. 

  METRO 57.500,00 0,00 0,00 
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4 

SERVICO DE COLETA, TRANSP. E 
DESCARGA EM LOCAL APROPRIADO, 
CAMINHAO BASCULANTE.  
ESPECIFICACAO SERVICOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DE DESCARGA DE 
LIXO/ENTULHOS EM LOCAL 
APROPRIADO, A SER FEITO COM 
CAMINHAO BASCULANTE. VALOR A SER 
COTADO POR METRO CUBICO (MU) 

  METRO 51.750,00 0,00 0,00 

5 

SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 
VARRICAO DE RUAS SERVICOS DE 
LIMPEZA URBANA COM VARRICAO DE 
RUAS 

  HORA 46.000,00 0,00 0,00 

 
 
Validade da proposta: 
 
As condições de pagamento são as constantes no respectivo edital de licitação, através de depósito bancário 

junto ao banco e contas da empresa, informados acima. 
 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 

destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente 

licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. Local e 

data: ____________________________, _____/_______/______ 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente) 
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ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

(PAPEL TIMBRADO) 
 
A Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
 
Ref.: Pregão Presencial nº PP/2021-XXX 
 
Abertura: ___de ______de 2021 as __:__ Horas  
 
 
 
 

 

A ______________________________,CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, neste ato representado pelo(s) ____________________diretores ou 

sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço> 

pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, como Procurador (a) o(a) Senhor(a) 

____________________ <nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço>, a quem 

confere amplos poderes para representar a outorgante nos atos necessários no Pregão nº._______ , 

podendo tomar qualquer decisão nesse Pregão, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para apresentar 

proposta, manifestar, dar lances verbais, negociar preços e demais condições, interpor e desistir de 

recursos, apresentar declarações, firmar compromissos ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta 

para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes. 

 
Data e local. 

 
______________________________ 

 
Assinatura do Representante Legal da Empresa com Reconhecimento de firma 

 
Observação: esta declaração deverá ser apresentada a Pregoeiro na fase de credenciamento, fora de 

qualquer envelope. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 

CNPJ: 05.854.534/0001-07 
Praça José Ferreira Martins, s/n – Centro – São João do Araguaia 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO) 
 

 

A Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
 
Ref.: Pregão Presencial nº PP/2021-XXXX   
Abertura: ___de ______de 2021 as __:__ Horas 
 
 
 
 
 
 

 

(razão social da empresa), CNPJ nº, estabelecida a, DECLARA ter cumprido plenamente todos os 

requisitos para habilitação estabelecidos no edital do processo licitatório Pregão Presencial - nº PP/2021-

XXX , editado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA. 

 

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação e contratação prevista 

no citado processo e com elas concordamos. 

 
 
 

Local, ____/____/____ 
 

Assinatura do representante legal 

RG: 

CPF: 

CNPJ da empresa: 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

(PAPEL TIMBRADO) 
 

 

A Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
 
Ref.: Pregão Presencial nº PP/2021-XXXX   
Abertura: ___de ______de 2021 as __:__ Horas 
 
 
 

 

(razão social da empresa), CNPJ nº , estabelecida à , DECLARA, para fins de participação no processo 

licitatório PREGÃO PRESENCIAL PP/2021-XXX , editado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOÃO DO ARAGUAIA, que, até a presente data, não existe qualquer impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração Pública e que se obriga a declarar ao citado órgão licitante ocorrências 

posteriores que a impeçam de contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local, ____/____/____ 
 

Assinatura do representante legal  
RG: 

CPF: 

CNPJ da empresa: 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

(PAPEL TIMBRADO) 
 

 

A Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
 
Ref.: Pregão Presencial nº PP/2021-XXXX 

   
Abertura: ___de ______de 2021 as __:__ Horas 
 
 
 
 
 
 

_____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº 

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

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

disposto no item 6.2 do Edital do Pregão Presencial nº. ___________, sob as sanções 

administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada: 

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

 
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

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

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

Local, ____/____/____ 
 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF: 

CNPJ da empresa: 
 
 

 

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

licitante que cumpre os requisitos estabelecido no Art. 3º Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar 
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ANEXO IX - MODELO DA DECLARAÇÃO 
 

(papel timbrado da licitante) 
 
 
A Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
 
Ref.: Pregão Presencial nº PP/2021XXXX   
Abertura: ___de ______de 2021 as __:__ Horas 

 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
 

 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua -----------

---- -----------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município ----------------

---------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão 

Presencial PP/2021-XXXX, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
1. Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual Municipal e do Distrito Federal; 
 

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
 

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

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7 º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela 

Lei nº 9.854/1999. 
 

3. Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal e/ou 

Legislativo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 

tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 

04/90), 
 

4. DECLARA para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual 

mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da 

Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de 

possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal. 
 

Local, ____/____/____ 
 

Assinatura do representante legal sob carimbo  
RG:CPF:  
CNPJ da empresa: 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

Declaramos, para o fim de atender ao Previsto no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 

xxxxxxxxxx - CPL, que o (a) Sr. (a)xxxxxxxxxxxxxxx , CPF n° xxxxxxxxxx na qualidade de representante 

da empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CNPJ n° xxxxxxxxxxxxx telefone 

xxxxxxxxxxxx realizou a visita técnica nos locais aonde deverão ser realizados os serviços objeto deste 

certame. 

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PA, em ____  de 2021. 

 

 

 

_________________________________________ 

 

Representante da PMSJA 

 

 

________________________________________________________ 

Cargo e Identificação do vistoriado da Licitante 

Assinatura do vistoriado da Licitante 
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