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PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2021/PE/SRP 
MENOR PREÇOPOR ITEM – ABERTO  

  
EDITAL 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, 
Estado do Pará, sediada na Travessa Cristovão Colombo, s/nº, Centro - Ipixuna Do Pará/Pa – CEP 68.637-000, por 
intermédio de seu Pregoeiro, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM e modo de disputa ABERTO, nos termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 
de janeiro de 2013, Decreto nº 9.488, de 31 de agosto de 2018, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro 
de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 
O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios basilares da administração pública os quais se vinculam 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos 
que lhes são correlatos, bem como no desenvolvimento sustentável e nas dimensões econômica, social, ambiental e 
cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades.  
 
E em obediência aos princípios administrativos invocados pela administração pública, e resguardados o interesse da 
mesma de forma isonômica, geram a segurança da contratação. 

 
1. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 
DIA: 24 de dezembro de 2021. HORÁRIO: 08h30min (horário de Brasília/DF) 

Endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER CONTÍNUO, DE LIMPEZA DE 

VIAS PÚBLICAS, COLETA DE LIXO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE, 

COMPREENDENDO A SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RESPEITADO O 

DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS 

NORMAS DE EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no portal de compras públicas e 

as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas.  

2.3. A adoção do Sistema de Registro de Preço – SRP fundamenta-se na hipótese prevista no inciso II, do artigo 3º 

do Decreto nº 7.892/2013, sendo que é conveniente para administração do fornecimento com previsão de entregas 

parceladas durante a validade da Ata.  

3. DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA 
O valor estimado para esta licitação é de R$ 3.208.728,88 (três milhões duzentos e oito mil setecentos e vinte e oito 
reais e oitenta e oito centavos). 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
4.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão dos recursos consignados no orçamento de cada 

Unidedade gestora requisitante. 

 4.2. Dotação Orçamentaria: Exercício 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2010.024%2C%20DE%2020%20DE%20SETEMBRO%20DE%202019&text=Regulamenta%20a%20licita%C3%A7%C3%A3o%2C%20na%20modalidade,%C3%A2mbito%20da%20administra%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20federal.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9488.htm
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7595543501762A30FA9A2BA7
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7595543501762A30FA9A2BA7
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12186346/do1-2018-04-27-instrucao-normativa-n-3-de-26-de-abril-de-2018-12186342
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm#:~:text=Desde%20que%20devidamente%20justificada%20a,mediante%20anu%C3%AAncia%20do%20%C3%B3rg%C3%A3o%20gerenciador.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm#:~:text=Desde%20que%20devidamente%20justificada%20a,mediante%20anu%C3%AAncia%20do%20%C3%B3rg%C3%A3o%20gerenciador.
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5. DA AUTORIDADE MAXIMA 

5.1. Cabe à autoridade competente: 
5.1.1. Determinar a abertura do processo licitatório.  

5.1.2. Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do Pregoeiro e dos componentes da 

Equipe de Apoio.  

5.1.3. Indicar o provedor do sistema.  

5.1.4. Decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, quando este mantiver sua decisão.  

5.1.5. Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso.  

5.1.6. Homologar o resultado da licitação.  

5.1.7. Assinar os instrumentos legais, visando à aquisição dos itens objeto do certame.  

5.1.8. Anular o Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado.  

5.1.9. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de 

fato superveniente devidamente comprovado.  

5.1.10. É facultado ó Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.  

5.1.10.1. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação 

e habilitação. 

 

6. DA DESIGNAÇAO DO PREGOEIRO (A) E EQUIPE DE APOIO 

6.1. Por determinação da autoridade máxima do Município de Ipixuna Do Pará os agentes públicos para o desempenho 

das funções de Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, conforme decreto normativo, para designar a respectiva função.  

6.2. O (A) Pregoeiro (a) e os membros da equipe de apoio são servidores do quadro de funcionários. 

6.3. No uso de suas atribuições, caso entenda como conveniente poderá designar o (a) Pregoeiro (a) e os membros da 

Equipe de Apoio para uma licitação específica, para um período determinado, admitidas reconduções, ou por período 

indeterminado, permitida a revogação da designação a qualquer tempo. 

6.4. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá as atribuições dispostas no art. 17 do decreto federal nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, entre outras, descritas a seguir:  

I - Conduzir a sessão pública. 

II - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além 

de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos. 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital. 

IV - Coordenar a sessão pública e o envio de lances. 

V - Verificar e julgar as condições de habilitação. 

VI - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua 

validade jurídica. 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua 

decisão. 

VIII - indicar o vencedor do certame. 

IX - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 

X - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio. e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm
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XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação. 

 

7. DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL 

7.1. A fase externa do Pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da 

publicação do aviso do Edital na imprensa oficial, no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará – TCM/PA, e no sítio eletrônico oficial do Município de Ipixuna do Pará. 

 

8. MODIFICAÇÃO DO EDITAL 

8.1. Em caso de modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para 

divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas, resguarda do o tratamento isonômico aos licitantes.  

 

9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 

9.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados o Pregoeiro, até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, via sistema eletrônico no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br em campo especifico.  

9.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.  

9.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os 

participantes e a administração.  

 

10. DOS PEDIDOS DE IMPUGNACAO DO EDITAL 

10.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do Edital do Pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no Edital, 

até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.  

10.2. Os pedidos de impugnação referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública via sistema eletrônico no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br em campo especifico.  

10.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração 

do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação.  

10.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, 

nos autos do processo de licitação.  

10.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração.  

10.6. Em caso de acolhimento da impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 

certame.  

 

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

11.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 

mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 3º do artigo 8º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010.  

 

11.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um licitante.  

http://comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=672
http://comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=672
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11.3. É necessário que o interessado providencie o seu credenciamento junto ao Provedor do Sistema, Compras 

Públicas por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br e subsequente encaminhamento de proposta de 

preços e documentação de habilitação, em data e horário publicados no Portal Compras Públicas, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico.  

11.3.1. Do Procedimento para credenciamento junto ao Provedor do Sistema:  

11.3.1.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 

eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br  

11.3.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 

senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também 

deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua 

correta utilização.  

11.3.1.3. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações 

na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de 

atendimentos do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br 

11.3.1.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica na responsabilização legal do licitante 

e do seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes 

ao Pregão Eletrônico.  

11.3.1.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso.  

11.3.1.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 

da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

11.3.1.7. É de exclusiva responsabilidade do licitante a utilização da senha de acesso, inclusive qualquer 

transação efetuada diretamente ou por representante, não sendo cabível ao Provedor do Sistema ou a Prefeitura 

Municipal de Ipixuna Do Pará/Pá, promotora da presente licitação, responsabilidades por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, mesmo que por terceiros. 

 

11.4. NÃO SERÁ ADMITIDA NESTA LICITAÇÃO a participação de empresas nas seguintes situações:  

11.4.1. As empresas que não atenderem às condições deste Edital.  

11.4.2. Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação.  

11.4.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou 

indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão 

do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública.  

11.4.4. Empresa que mantenha em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão 

promotor da licitação, bem como, empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.  

11.4.5. Possuírem em seu Contrato Social finalidade incompatível com o objeto deste Pregão.  

11.4.6. Cujos quadros sociais possuam sócios, que integrem quadros sociais de outros licitantes, quer na 

condição de majoritários ou minoritários.  

11.4.7. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento, não ficarão impossibilitadas de 

participar do referido processo licitatório, mas se for declarada sua penalização em decorrência do processo 

administrativo antes da homologação e adjudicação, a mesma ficará impossibilitada de firmar Contrato com 

Prefeitura Municipal de Ipixuna Do Pará/Pa.  

11.4.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.  
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11.4.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público–OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 

nº746/2014-TCU-Plenário).  

11.4.10. Autor(a) do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica (obras e materiais).  

11.4.11. Não poderão participar do certame servidores públicos nos termos do art. 9°, III, da Lei nº 8.666/93.  

11.4.12. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente.  

11.4.13. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

11.4.13.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49.  

11.4.13.2. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame. 

11.4.14. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte.  

11.4.15. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.  

11.4.16. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias.  

11.4.17. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

11.4.18. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição.  

11.4.19. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos art. 1º, incisos III e IV e no art. 5º, inciso III da Constituição Federal.  

11.4.20. Que os fornecimentos são realizados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de1991.  

11.4.21. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

12. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA 

12.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:  

12.1.1. Valor total do item.  

12.1.2. Descrição detalhada do serviço conforme termo de referência. 

12.1.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

12.1.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

bens. 

12.1.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

12.1.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140402/AC_0746_09_14_P.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140402/AC_0746_09_14_P.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
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12.1.7 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização dos órgãos competentes e após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal. ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do Contrato. 

 

13. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora 

marcadas para abertura da sessão os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Na apresentação das propostas deverão ser observados os 

itens a seguir:  

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas,  

13.1.2. Conter todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência.  

13.1.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº8.666/93).  

13.1.4. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros. no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.  

13.1.5. A oferta deverá ser firme e precisa, contendo até duas casas decimais, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação.  

13.1.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.  

13.1.7. Nos valores propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar incluídos todos os custos 

necessários para a prestação dos serviços, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.  

13.1.8. Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for 

classificada na sessão de Pregão para ofertar lances por meio do sistema eletrônico, poderá fazê-lo na forma e 

na oportunidade prevista neste Edital. 

13.1.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

13.1.10. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as 

seguintes Declarações:  

13.1.10.1. Declaração de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 se for o caso.  

13.1.10.1.2. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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13.1.11. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

13.1.12. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 

não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme 

preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações. 

13.1.13.  Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de que a 

proponente não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de 

participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude 

de contratos firmados anteriormente. 

13.1.14. Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 

ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

13.1.15. Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do Edital, para 

cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

13.1.16. Declaração emitida pela licitante de disponibilidade nas condições avençadas no Termo de Referência 

– Anexo I do edital, para fins de início das atividades. 

13.1.17. Declaração da licitante de que, caso seja vencedora, apresentará para fins de autorização para a 

emissão da primeira fatura de serviços como condição para recebimento do valor correspondente, sob pena de 

rescisão unilateral do contrato, com aplicação das penalidades cabíveis, toda a documentação comprobatória 

para cumprimento do estabelecido no Termo de Referência – Anexo II do edital. 

13.1.18. Indicação do responsável, ou responsáveis que assinarão o Contrato e o Termo de Ciência e 

Notificação, com a qualificação completa e cargo que ocupa, ou ocupam na empresa, nº do CPF e, se procurador, 

juntar o instrumento de mandato. 

13.1.19. Declaração de que a empresa não possui em seu quadro societário, nenhum parentesco com servidor 

da administração pública, incluindo ordenadores de despesas, ocupantes de cargo de direção ou qualquer outro 

que venha a ter influência diretamente ou indiretamente no processo licitatório. 

13.1.20. Devem obrigatoriamente acompanhar a Proposta de Preço as Planilhas de Custo Unitário. 

13.1.21. As declarações exigidas neste Edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser 

confeccionadas a critério das empresas observando cada declaração e enviadas juntamente com a proposta de 

preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.  

13.1.22. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha.  

13.1.23. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006.  

13.1.24. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

13.1.25. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  

13.1.26. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da 

conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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13.1.27. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta.  

13.1.28. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.  

 

14. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 

locais indicados neste Edital.  

14.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

14.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Edital.  

14.4. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

14.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 

todos os participantes.  

14.6. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances. 

14.7. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 

de lances.  

14.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

14.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

14.10. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele 

ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 

cobrir a melhor oferta.  

14.11. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.  

14.12. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante. 

  

15. MODO DE DISPUTA E ETAPA DE LANCES 

15.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item e o modo de disputa para este Pregão será MODO DE 

DISPUTA ABERTO:  

15.1.1. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública.  

15.1.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários.  

15.1.3 Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  

15.1.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro poderá admitir o 

reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.  
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15.1.5 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  

15.1.6 Após o encerramento da etapa de lances ou da negociação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor e 

decisão acerca da aceitação do lance de menor valor global/menor preço do item, conforme critério definido 

neste Edital. 

15.2. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, após 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial.  

15.3. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. 

15.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

15.5. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 

poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo 

de disputa aberto e fechado.  

15.6. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 

2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

15.7. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas.  

15.8. O valor do lance mínimo será de 0,05 (cinco) centavos, a licitante que ofertar lance menor terá seu preço rejeitado 

pelo (a) pregoeiro (a).  

15.9. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

15.10. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

16. DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES 

16.1. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da 

sessão pública e permanecerem acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados.  

16.2 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do 

Pregoeiro do fato aos participantes, no sítio eletrônico no Portal de Compras Públicas, 

www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

 

17. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

17.1. As Empresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei nº123/2006 deverão apresentar toda a 

documentação exigida no Edital de Licitação, ainda que com ressalva.  

17.2. Nas contratações públicas decorrente deste certame, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado 

para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde 

que previsto e regulamentado na legislação, conforme art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006 quando houver 

beneficiamento para as empresas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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17.3. Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas 

e empresas de pequeno porte.  

17.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

18. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

18.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 

em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º10.024/2019.  

18.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço estimado. 

18.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

18.4. A proposta que apresentar preço manifestamente inexequível, de acordo com o art48, combinado com o inciso 

X, 40 e § 3º do 44 da Lei n.º8.666/93 poderá ser oportunizada, no prazo de 02 (duas) horas, a demonstração da 

viabilidade dos valores ofertados, através de planilha de composição de custos, conforme precedentes do Tribunal de 

Contas da União – Acórdãos n°. 2.528/2012 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), 571/20136 (Relator 

Ministro Benjamin Zymler), 1.92/2013 (Relator Ministro Raimundo Carreiro) e 3.092/2014 (Relator Ministro Bruno 

Dantas), e súmula 262 do TCU.  

18.5. O (A) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 

condições diversas das previstas neste Edital.  

18.6. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com 

o licitante para que seja obtido preço melhor. 

18.7. A negociação será realizada pormeio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  

18.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o (a) Pregoeiro (a) passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

18.9. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender 

ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos 

quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.  

18.10. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.  

18.11. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência.  

 

19. DA HABILITAÇÃO 

19.1. Documentação obrigatória para habilitação dos licitantes será exigida, exclusivamente, a documentação relativa 

à:  

19.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

19.1.1.1. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, no nível da qualificação econômico-financeira, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm
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19.1.1.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC), relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.  

19.1.1.3. Cédula de Identidade do proprietário e dos respectivos sócios se houver.  

19.1.1.4. Em se tratando de Procuradores deve ser apresentado instrumento de procuração pública ou particular 

com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para a 

outorga.  

19.1.1.5 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e ,no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.  
19.1.1.6. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

19.1.1.7. Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela 

Junta Comercial nos termos do art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento 

de Registro Empresarial e Integração –DREI.  

19.1.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

19.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

19.1.2.1. Capacidade técnico-Operacional - Comprovação de aptidão, para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características com o objeto da licitação, fornecido através de no mínimo 01 (um) atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual conste declaração de 

êxito em serviços executados de mesma natureza do objeto da presente licitação.  

a) o(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado da emitente, com indicação do CNPJ, 

endereço, telefone, data de emissão e nome e cargo/função de quem o assina. 

b) Licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 

endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.Que poderão ser diligenciados. 

19.1.2.2. Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante. 

19.1.2.3. Prova de registro e Regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia Civil e /ou Ambiental e/ou 

Agronomia – CREA e/ou Arquitetura/Urbanista - CAU, da empresa Proponente e seus responsáveis técnicos. A 

empresa que for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, for registrada no CREA de origem, deverá 

apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA-PA/CAU-PA, em conformidade com o que dispõe a Lei no 

5.194 de 24/12/66, Resolução nº 447, de 22 de setembro de 2000, em consonância com o Artigo 1° - Item II da 

resolução no 413 de 27/06/97 do CONFEA, certidão de acervo técnico CAT. 

19.1.2.3. Capacidade técnico-profissional - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na 

data da licitação, profissional de nível superior, o qual figurará como responsável(is) técnico(s) do contrato, que 

comprove estar exercendo o seu ofício na Licitante, e que seja portador do competente registro junto aos 

respectivos órgãos de classe. 

a) Engenheiro Sanitarista; 
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19.1.2.4. integram/integrarão o quadro funcional da licitante deverá ser feita através de um dos seguintes 

documentos: Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S) ou; Ato Constitutivo no caso de sócios da empresa ou; 

Contrato de prestação de serviços, com reconhecimento de firma das assinaturas, e suas respectivas certidões 

de quitação que vinculam a empresa e o profissional técnico. 

19.1.2.5. Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA, conforme previsto na Instrução Normativa NR 08, 

de 18 de setembro de 2003; 

19.1.2.6. Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora, para 

tratamento e destinação de resíduos industriais e sólidos e transporte, junto ao Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA – CR, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações 

dadas pela Lei nº 10.165/2000; 

19.1.2.7. Licença Operacional (LO) Municipal coleta, transporte, e destinação final de resíduos sólidos, emitida 

pelo órgão municipal competente, em plena validade (original ou cópia autenticada), (RESOLUÇÃO CONAMA 

nº 237/97, 358/2005), Resolução COEMA Nº 162/2021, Lei Estadual nº 5.887/95. 

a) Não serão aceitos protocolos de solicitação ou pedido de Licença em substituição ao documento 

solicitado no item 19.1.2.6. 

19.1.2.8. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;  

19.1.2.9. Declaração de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, de que 

não está impedida de licitar ou contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, conforme 

modelo anexo a este Edital;  

19.1.2.10. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme modelo 

anexo), acompanhada da (Certidão emitida pela Junta Comercial ou outro documento que comprove o devido 

enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte).  

19.1.2.11. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a 

sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;  

19.1.2.12. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n.º 

9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital; 

19.1.2.13. Certidão de Adimplência com o Municipio de Ipixuna do Pará. 

a) A certidão deverá ser solicitada mediante oficio a Comissão de Licitação, que procederá com as consultas 

junto aos setores desta Municipalidade para aferir a possivel emissão ou não da certidão. 

a.1.) A Comissão realizará a verificação nos setores competentes, e responderá a empresa solicitante no prazo 

máximo de 48 horas. 

19.1.2.14. Atestado de vistoria, para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá 

realizar vistoria nos locais de execução dos serviços, que deverá ser feita por responsável técnico da empresa 

devidamente habilitado pela empresa licitante para realizá-la, a licitante poderá vistoriar o local onde serão 

executados os serviços, o dia para realização da visitá técnica será 21 de dezembro de 2021, as 08:00horas,  

junto a Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Ipixuna do Pará, localizado na Avenida Presidente Vargas, 

snº - Centro – Ipixuna do Pará, CEP: 68.637-000, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de 

dificuldade existentes. Ocasião na qual será firmada a declaração, em conformidade com o inciso III, do art. 30, 

da Lei n.º 8.666/93. 

a) A realização da vistoria é para que todos os interessados em participar do presente certame estejam cientes 

de que, não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir 

com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.  

b) Os custos de visita aos locais da execução dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.  
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19.1.2.15. Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento de qualquer detalhe vistoriado, responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes desses 

fatos. 

19.1.2.16. A inobservância de quaisquer exigências dos subitens do item 19.1 será motivo de inabilitação da 

empresa licitante. 

 

19.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.  

19.1.3.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo 

de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados 

da data da sua apresentação;. 

19.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses 

da data de apresentação da proposta. 

a) O Balanço e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contador, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

19.1.3.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, 

nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro (art 3º do decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015). 

19.1.3.4. 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. 

19.1.3.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

Índice de Liquidez Geral =≥  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ----------------------------------------------------------------- 1. 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 

Solvência Geral =≥  
Ativo Total 

SG = ------------------------------------------------------------------ 1. 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 
 

Índice de Liquidez Corrente =≥  
 

Ativo Circulante 
LC = ---------------------------- 1. e 

Passivo Circulante 
 
 

Índice de Grau de Endividamentos = ≤  
 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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GE = ----------------------------------------- 
a) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

b) Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial, com data de expedição, não superior a 90 (Trinta) dias, 
da abertura de envelope Proposta e Documentação. 

c) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30(Trinta) dias. 
 
19.1.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.  

19.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comprovando que o ramo da 

atividade é pertinente e compatível com o objeto licitado. 

19.1.4.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.  

19.1.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  

19.1.4.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pela Justiça do Trabalho. 

19.1.4.5. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

19.1.4.6. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da administração. 

19.1.5. O Pregoeiro verificará a autenticidade das documentações enviadas, mediante consulta,nossítiosoficiais,na 

base de dados do sórgão se entidades emissores de certidões, constituindo a verificação meio legal de prova, para fins 

de habilitação. 

19.1.6. Conforme determina o Art 43 da Lei Complementar nº 123/06, havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) será assegurado o prazo adicional de 

5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período. 

 
20. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

20.1. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser anexados em campo próprio do sistema e, excepcionalmente 

encaminhados por e-mail, quando solicitados pelo (a) Pregoeiro (a), através do chat disponível no portal de compras 

públicas, identificando o motivo do pedido para acompanhamento dos demais licitantes. 

20.2. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos 

que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de 

antecedência da data prevista para apresentação das propostas. Exceto os atestados de capacidade técnica que não 

tem validade.  

20.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ, 

devendo ser observado o seguinte: 

20.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ. 

20.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ, 

exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.  

20.3.3. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão 

ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente. 

20.4. NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO EM 

SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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21. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
21.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o (a) Pregoeiro (a) examinará as 
propostas quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
conforme disposições do Termo de Referência – Anexo II deste Edital. 
21.2. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
21.3. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, no prazo de máximo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

21.3.1 A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ CONTER AINDA AS INFORMAÇÕES. 

21.5.1.1. Razão Social da empresa. 

21.5.1.2. CNPJ (número).  

21.5.1.3. Número do telefax.  

21.5.1.4.Endereço comercial.  

21.5.1.5. Banco, agência e número da conta corrente da licitante.  

21.5.1.6. Preço unitário e total.  

21.5.1.7.Quantidade e especificação. 

21.5.1.8.Prazo de validade da proposta. 

 

 21.4. A Proposta de Preço deverá ainda estar acompanhada das seguintes documentações: 

21.4.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do .7º da Constituição Federalde1998. 

21.4.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 

fornecida pela empresa e devidamente assina da pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador. 

21.4.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

21.4.4. Declaração, por parte da licitante, de enquadramento de Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

21.4.5. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou 

Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 

(inciso III, do art 9º, da Lei 8666/93). 

21.4.6. Declaração de que a licitante se obriga a garantir que o objeto desta licitação, serão fornecidos de acordo 

com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos. 

21.4.7. As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão apresentar documentação comprobatória 

da representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente 

e judicialmente.  

21.4.7. Os itens que não puderem ser atendidos por força de legislação específica do País de origem do licitante 

ou que não apresentem equivalência em relação à legislação brasileira, deverão constar em declaração da 

empresa informando a impossibilidade de atendimento aos mesmos. 

 

22. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
22.1. O (a) Pregoeiro (a) declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo vinte minutos, 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) 
decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.  
22.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a tempestividade e a existência de motivação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
22.2.1. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso.  
22.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito.  
22.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, emoutros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses.  

22.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
22.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 
 

23. DA PROPOSTA CONSOLIDADA 
23.1. A proposta vencedora só será adjudicada/homologada, quando a (s) licitante (s) vencedora apresentar ao 
Pregoeiro a proposta consolidada, no prazo de 02 (duas) horas, via sistema, bem como deverá enviar para o e-mail: 
licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br. Caso não cumpra esse período estará automaticamente desclassificada, sendo 
convocada a empresa com oferta subsequente. 
 

24.DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
24.1. Homologada o resultado da licitação, será formalizada Ata de Registro de Preços, documento vinculativo 

obrigacional, com o fornecedor primeiro classificado para o item, se for o caso, com os demais classificados que 

aceitarem executar os serviços pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.  

24.2. A Gerência de Licitações e Contratos convocará a (s) empresa (s) vencedor (as) do certame para a celebração 

da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data do recebimento da convocação, informando 

o local, data e hora ou encaminhado por meio eletrônico devendo ser assinada manualmente e devolvida pelos mesmos 

meios de recebimento. 

24.3. O licitante vencedor deverá comparecer para assinar a ata de registro de preços, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da convocação.  

24.3.1. A empresa (s) vencedora (s) deverá também assinar a ata de registro de preços de forma digital, sendo 

obrigatório de acordo com a Resolução nº 11.535/TCM-PA de 01/07/2014, não sendo isento da assinatura física.  

24.4. Como condição para assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá apresentar a documentação 

de habilitação fiscal e trabalhista regular. 

24.5. O prazo previsto no item 24.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, 

for solicitado pela licitante convocada, dede que ocorra motivo justificado e aceito pela administração. 

24.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido no item 24.2 

ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.  

24.7. Se a (s) licitante (s) vencedora (s) recusar (em) – se a assinar a Ata de Registro de Preços, a administração ou 

órgão gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Caso este recursar-se, não caberá às sanções 

administrativas previstas neste Edital e no art 81, da Lei Federal nº 8.666/93. 

24.8. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto desta 

licitação com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 

referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art 3º da Lei nº 8.666/93, 

conforme o art 11, caput do Decreto nº 7.892/2013. 

24.9. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: I - Os preços e quantitativos do licitante mais bem 

classificado durante a etapa competitiva. e II - Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar o 

objeto desta licitação em valor igual ao do licitante mais bem classificado.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
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24.10. Se houver mais de um licitante que aceite cotar o objeto desta licitação por preço igual ao do licitante mais bem 

colocado, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

24.11. A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação nos 

órgãos oficiais art 14, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, incluídas as eventuais prorrogações. (Art 12 do Decreto n° 

7.892/2013), não superior a 12 (doze) meses. 

24.12. A existência de preços registrados não obriga a (s) instituição (ões) a firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para contratação do item, sendo assegurada, ao beneficiário do 

registro, a preferência do objeto de contratação em igualdade de condições. (Art 16 do Decreto n° 7.892/2013). 

24.13. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na alínea “d” do art 

65, II da Lei n. º 8.666/93 e no art 17, do Decreto n° 7.892/2013. 

 

 

25. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

25.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, órgão gerenciador para a realização do procedimento 
licitatório e a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, respeitando, 
ainda, as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, anexo deste Edital. 
 

26. DO PREÇO 

26.1. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

26.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

26.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará 

a classificação original.  

26.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o Órgão gerenciador poderá: 

26.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados. e 

26.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

26.5. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e 

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art 65, da Lei nº 8.666/1993 ou de 

redução dos preços praticados no mercado. 

 
27. DOS QUANTITATIVOS E LIMITES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

27.1. Os itens e quantidades a serem registrados constam do anexo II (Termo de Referência), e os quantitativos 

decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de 

cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes. 

 
28. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTES 

28.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, desde que devidamente 

justificada a vantagem, e mediante anuência do órgão gerenciador. 

28.2. O Órgão Não Participante, a que se refere o Decreto nº 7.892/2013 (art 2º, V), somente poderá fazer uso da Ata 

de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata. Os órgãos e entidades que não participaram do 

Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 
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a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ/Pa por ofício, para que indiquem os possíveis fornecedores e 

respectivos preços registrados. 

28.3. Caberá ao (s) licitante (s) vencedor do certame, beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do objeto decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão (s) participante (s). 

(§ 2º do art 22 do Decreto nº 7.892/2013).  

29.4. As contratações por cada Órgão Não Participante não poderão exceder a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de preços para o Órgão 

Gerenciador e Órgão (s) Participante (s). (§ 3º do art 22 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018). 

29.5. O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (§ 4º do art 22 

do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018). 

29.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. (§ 6º do art 22 do Decreto nº 7.892/2013).  

29.7. Compete ao Órgão Não Participante 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. (§ 7º do art 22, do Decreto nº 7.892/2013). 

 
30. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR: 

30.1. O Órgão Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do licitante vencedor quando couber o disposto no 

art 20, do Decreto nº 7.892/2013, tendo a seguinte regra:  

I - Descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado. ou  

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art 87, da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art 7º da Lei 

nº 10.520, de 2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 30.2. O Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de força maior, 

que comprovada e justificadamente prejudique o cumprimento da ata, por razão de interesse público ou a pedido do 

licitante.  

30.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão 

formalizados por despacho da autoridade competente da Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do Municipio de 

Ipixuna do Pará. 

 30.4. O cancelamento será a pedido, quando a empresa vencedora do certame comprovar:  

a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou 

de força maior.  

b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do produto. 

 c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93.  

30.5. Por iniciativa da Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do Municipio de Ipixuna do Pará, quando: 

 a) O (s) fornecedor (es) do certame perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório. 
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 b) O (s) fornecedor (es) do certame não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

 c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Ata de 

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  

d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a Autorização para execução dos serviços no prazo estabelecido. 

e) O (s) fornecedor (es) incorrer (em) nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme previsão dos 

incisos de I a XII e XVII do art 78, da Lei n° 8.666/93.  

f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o fornecedor se recusar a 

reduzi-lo. 

 30.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do 

Municipio de Ipixuna do Pará fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes 

a nova ordem de registro, caso não opte pelo cancelamento total da Ata quando frustradas as negociações com os 

licitantes registrados remanescentes. 

 

31. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

31.1. Do cancelamento da ata de registro de preços a ata de registro de preços poderá ser cancelada pela 

Administração nas hipóteses estabelecidas na Ata de Registro de Preços - ANEXO III, parte integrante deste Edital. 

 

32 DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
32.1. Para a contratação em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas 

as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, do Termo 

de Referência e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora. 

32.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será estabelecido no momento 

de solicitação de contratação da Empresa vencedora do certame. 

32.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será definido conforme critérios 

e disponibilidade orçamentaria do mesmo, não cabendo a beneficiaria da ata exigir imediata contratação dos itens 

licitados, assim como a quantidade a ser contratada.  

32.4. A vigência do contrato será definida em cada celebração de contrato oriundo da Ata de registro de Preços. 

 
33. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

33.1. Homologada a licitação, serão formalizados quantos contratos forem necessários dentro do quantitativo registrado 

na ata, de acordo com a necessidade da Unidade Gestora, com o licitante primeiro classificado para o item. 

33.2. A Unidade Gestora convocará formalmente o (os) fornecedor (es), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para 

assinatura do contrato, informando local e hora.  

33.3. O prazo previsto no item 33.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, 

for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ordenador de despesas.  

33.4. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo IV terá a vigência conforme determinado 

em cada solicitação emitida pela secretaria requerente. 

33.4.1. A empresa (s) vencedora (s) deverá também assinar o contrato de forma digital, sendo obrigatório de 

acordo com a Resolução nº 11.535/TCM-PA de 01/07/2014, não sendo isento da assinatura física.  

33.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato 

a ser firmado, independentemente de transcrição. 

 
 34. DA FISCALIZAÇÃO  
34.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato serão exercidos pelas Unidades Gestoras de através 

de servidor previamente designado, cujas atribuições estão estabelecidas na Minuta de Contrato – ANEXO IV, parte 
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integrante deste Edital. 

 
35. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

35.1. Sem prejuízo do respeito aos dispositivos legais que fundamentam os certames licitatórios, as obrigações 

inerentes à Contratada encontram-se previstas na Minuta de Contrato – Anexo IV, parte integrante deste Edital. 

 
36. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

36.1. Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as demais obrigações 

da contratante encontram-se previstas na Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital. 

 

37. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

37.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição 

no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com 

outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

37.2. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do produto 

mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente.  

37.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, devendo, para 

isto estar explicitado na proposta nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

efetuado o crédito. 

37.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras.  

37.5. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de 

responsabilidade da empresa contratada.  

37.6. Havendo erro no documento de cobrança, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a empresa 

contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, nesse caso, quaisquer ônus por parte da 

Unidade Gestora. 

 
38. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

38.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às seguintes sanções, 

quando for o caso:  

a) Advertência.  

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com Unidade Gestora por 

prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

 c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos de 

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 por prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

38.2. Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação do ato.  

38.3. As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, 

devidamente comprovadas perante a Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do Municipio de Ipixuna do Pará. 

 
39. DAS PENALIDADES 
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39.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Unidade Gestora 

poderá: 

39.1.1. Aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art 87, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e penal cabíveis.  

39.1.2. Fica estabelecido o percentual de multa de10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para os 

casos de atraso, sem a devida justificativa e após aceitação pela Administração Publica, inexecução ou 

desistência da contrata.  

39.1.3. O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo Município De 

Ipixuna Do Pará/Pa garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento 

protocolado, sem prejuízo das demais sanções legais a serem estabelecidas no Edital. 

 
40. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

40.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de 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.  

40.2. A anulação do procedimento licitatório induz ao da Ata de registro de preços e contratos oriundo deste Pregão.  

40.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 

o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato e 

das condições deste Edital. 

40.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

41. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
41.1. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação.  

41.2. Das reuniões de abertura e julgamento da Habilitação e Propostas, lavrar–se as atas circunstanciadas, assinada 

pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio e licitantes presentes. 

41.3. No interesse da administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá 

ser: 

a) Adiada a data da abertura desta licitação.  

b) Alteradas as condições do edital, com fixação do novo prazo para sua realização.  

41.4. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do edital, bem como na 

observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

41.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada 

a esclarecer ou complementar instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveriam constar no ato da sessão pública. 

41.6. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao Patrimônio da 

CONTRATANTE, reparando às suas custas os mesmos, durante a execução do contrato, sem que lhe caiba nenhuma 

indenização por parte desta. 

41.7. Caso a data prevista para realização deste certame seja declarada feriado ou ponto facultativo, e não havendo 

retificação de convocação, será realizada, AUTOMATICAMENTE, no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 

hora previstos.  

41.8. Fica eleito o Foro da Comarca do Município Ipixuna Do Pará/Pa, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este Edital, ou questões judiciais do futuro contrato. 

 
42. PRESERVAÇÃO DA ÉTICA DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO E DOS CASOS OMISSOS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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42.1. O Licitante deverá observar o mais alto padrão de conduta ética durante o processo de Licitação e na execução 

do Contrato, estando sujeito às sanções previstas na legislação brasileira.  

42.2. O (a) Pregoeiro (a) ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou 

especialistas no assunto objeto desta licitação.  

42.3. Definições de práticas corruptivas compreendem os seguintes atos: 

 a) suborno: ato de oferecer, dar, receber ou solicitar indevidamente qualquer coisa de valor capaz de influenciar 

o processo de aquisição de bens ou serviços, seleção e contratação de consultores, ou a execução dos contratos 

correspondentes. 

b) Extorsão ou coação: tentativa de influenciar, por meio de ameaças de dano à pessoa, à reputação ou à 

propriedade, o processo de aquisição de bens ou serviços, seleção e contratação de consultores, ou a execução 

dos contratos correspondentes.  

c) fraude: falsificação de informação ou ocultação de fatos com o propósito de influenciar o processo de aquisição 

de bens ou serviços, seleção e contratação de consultores, ou a execução dos contratos correspondentes em 

detrimento do Mutuário ou dos outros participantes do referido processo. 

d) conluio: acordo entre os licitantes destinado a gerar ofertas com preços artificiais, não competitivos.  

42.4. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo (a) Pregoeiro (a), observados os preceitos de direito 

público e as disposições das leis que regem a matéria. 

 

43. DOS ANEXOS 

43.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

43.1.1.  ANEXO I: Modelo de Proposta 
43.1.2.  ANEXO II: Termo de Referência. 

43.1.3. ANEXO III: Minuta da Ata de Registro de Preços. 

43.1.4. ANEXO IV: Minuta de Contrato. 

 

 
 Ipixuna do Pará/PA , 13 de dezembro de 2021 

 
 
 
 

Artemes Silva de Oliveira 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I  
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

(MODELO DE PROPOSTA) 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços, em caráter contínuo, de 
limpeza de vias públicas, coleta de lixo, serviços de manutenção de jardins, serviços de varrição, 
serviços de manutenção de área verde e locação de caminhão basculante, compreendendo a sede do 
Município e zona rural, com utilização de veículos, equipamentos, ferramentas, materiais e 
disponibilização de mão de obra, respeitado o demonstrativo de quantitativos e custos unitários, as 
especificações técnicas e demais normas de execução, conforme especificações no Termo de 
Referência.  
 
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta 
licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico em epígrafe.  
 
1. Identificação do Licitante:  
a. Razão Social: b. CNPJ n.º:  
c. Inscrição Estadual: d. Endereço completo:  
e. Telefone, fax, e-mail:  
f. Banco, Agência e n.º da conta corrente:  
 
2. Condições Gerais da Proposta:  
 
a. a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;  
b. o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão 
Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, taxas 
de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários 
e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de reposição, materiais/serviços utilizados na 
manutenção e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.  
 
3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 
 
a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele 
estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de 
entendimento com relação ao Edital;  
b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei n.º 
9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;  
c. em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto licitado, bem 
como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou 
venham incidir sobre o referido objeto;  
d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 
ocorrer. 
 
4. Condições de Pagamento:  
 
a. O prazo para pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil após 
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a execução dos serviços, ou com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada, com os 
serviços solicitados, com a devida conferência e liberação do órgão solicitante e/ou fiscalizador. 
 
5. Proposta de Preços: 
 
     

     

 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ ...........  
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:  
NOME: XXXXXXXXXXXXXXX  
CPF: XXXXXXXXXXXXX  
RG: XXXXXXXXXXXXX  
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXX  
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX – UF 
 

XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2021.  
 

______________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo Cargo na Empresa / Representante Razão Social da Empresa 
CNPJ n.º........................................ 

 
 
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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Proponente:   

Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0085/2021-PE/SRP 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER CONTÍNUO, DE 
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETA DE LIXO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE, COMPREENDENDO A SEDE DO MUNICÍPIO E 
DISTRITOS, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, 
FERRAMENTAS, MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RESPEITADO O 
DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS, AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E DEMAIS NORMAS DE EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

                

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Item Descrição Und 
Valor 

Unitario 
Quant. 

Func./Equip. 
 Valor 

Mensal  

 
Coeficie

nte 
(mês)  

Total 

Mão de Obra             

Mão de Obra Auxiliar de Limpeza mês   
               

25,00  
  

                       
12,00  

  

Mão de Obra Coletor de Lixo mês   
                 

8,00  
  

                       
12,00  

  

Mão de Obra Motorista/Operador mês   
                 

7,00  
  

                       
12,00  

  

                

Equipamentos             

Equipamentos Caminhão Basculante mês   
                 

4,00  
  

                       
12,00  

  

Equipamentos Caminhão Papa Lixo mês   
                 

1,00  
  

                       
12,00  

  

Equipamentos 
Caminhão 
Poliguindaste 

mês   
                 

1,00  
  

                       
12,00  

  

Equipamentos Carregadeira mês   
                 

1,00  
  

                       
12,00  

  

                

                

                

VALOR MENSAL   

VALOR TOTAL (12 MESES)   
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS   

       
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0085/2021-PE/SRP   
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, EM 
CARÁTER CONTÍNUO, DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETA DE 
LIXO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
ÁREA VERDE, COMPREENDENDO A SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS, 
COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, 
FERRAMENTAS, MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, 
RESPEITADO O DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS E CUSTOS 
UNITÁRIOS, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS NORMAS DE 
EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

    

        

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   

A Data de apresentação da proposta     
B Município/UF IPIXUNA DO PARÁ   

C 
Ano do Acordo, da Convenção ou 
Dissídio Coletivo 

  
  

D 
Numero de meses de execução 

contratual 12   

              

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS   

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
Quantidade total a contratar 
(em função da unidade de 

medida) 
  

  Posto de Trabalho     

        
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES À MÃO-DE-OBRA   

1 
Tipo de serviço (mesmo serviço com 
caracteristas distintas) 

  
  

2 Classificação Brasileira de Ocupações -CBO     

3 Salário Mormativo da Categoria Profissional     

4 
Categoria Profissional (vinculada à 
execução contratual) 

  
  

5 Data Base da Categoria (dia/mês/ano)     

         

Módulo 1 - Composição da Remuneração   

1 Composição da Remuneração 
% 

Valor 
Total 
(R$)   

A Salario Base 
 

R$ 0,00   

B Adicional de Periculosidade       

C Adicional de Insalubridade       
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D Intervalo Intrajornada Diurna       

E Adicional de Hora Nortuna Reduzida       

F 
Adicional de hora extra no Feriado 
Trabalhado 

  
    

G Outros  (especificar)       

Total do Módulo 1   R$ 0,00   

        

Módulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários   

Submódulo 2.1 - 13º  Salário, Férias e Adicional de 
Férias 

Percentual 
(%) 

Valor 
(R$) 

  

A 13º (décimo terceiro) Salário 8,34% R$ 0,00  
 

B Férias e Adicional de Férias #DIV/0! R$ 0,00 
 

 

Total do submódulos 2.1 #DIV/0! R$ 0,00   

        
Conforme disposto: Item A - Decreto n° 57.155, de 03 de novembro de 1965, “Art. 1º; Item 
B -  art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho e  inciso XVII do art. 7° da Constituição 
Federal.   
        

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e outras contribuições 
Percentual 
(%) 

Valor 
(R$)   

A INSS 20,00% R$ 0,00   

B Salário Educação 2,50% R$ 0,00   

C SAT 3,00% R$ 0,00   

D SESC ou SESI 1,50% R$ 0,00   

E SENAI - SENAC 1,00% R$ 0,00   

F SEBRAE 0,60% R$ 0,00   

G INCRA 0,20% R$ 0,00   

H FGTS 8,00% R$ 0,00   

Total submódulo 2.2 36,80% R$ 0,00   
        
Conforme disposto: Item A - Art. 193 a 198 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 e Art. 
22 da Lei 8.212/91; Item C - Art. 22 da Lei nº 8212, de 24 de julho de 1991; Item H - Art. 15 
da Lei nº 8.036, 11 de maio de 1990   
        

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diário   

2.3 Benefícios Mensais e Diários 
% 

Valor 
(R$)   

A Transporte   R$ 0,00   

B Auxilio-Refeição/Alimentação   R$ 0,00   

C Assistência Médica e Familiar   R$ 0,00   

D Seguro de vida, invalidez e funeral   R$ 6,00   

E 
Outros (especificar)   

 R$                    
-      

Total submódulo 2.3 R$ 8,00   
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Quadro Resumo do Módulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários   

Módulo 2 - Encargos, Beneficios Anuais, Mensais e Diáriois 
Valor 
(R$)   

2.1 13º  Salário, Férias e Adicional de Férias R$ 0,00   
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições R$ 0,00    

2.3 Benefícios Mensais e Diários R$ 8,00   

Total do Módulo 2 R$ 8,00   

        

Módulo 3 - Provisão para Rescisão   

3 
Provisão para Rescisão 

Percentual 
(%) 

Valor 
(R$)   

A Aviso Prévio Indenizado   R$ 0,00   

B 
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio 
Indenizado   

R$ 0,00 
  

C 
Multa do FGTS e contribuição social sobre o 
aviso Prévio Indenizado 

  R$ 0,00 
  

D Aviso Prévio Trabalhado   R$ 0,00   

E 
Incidência de GPS, FGTS e outras 
contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 

  R$ 0,00 

  

F 
Multa do FGTS e contribuição sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

  R$ 0,00 
  

Total do Módulo 3 0,00% R$ 0,00   
        

Conforme disposto: Item A, D - Art. 477 da Lei 13.467/17; Item B, C, E e F Lei 8.036/90.   
        

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente   

Submódulo 4.1 - Ausências Legais 
Percentual 

(%) 
Valor 
(R$)   

A Férias    R$ 0,00   
B Ausências Legais   R$ 0,00   
C Licença-Paternidade   R$ 0,00   
D Ausência por acidente de trabalho   R$ 0,00   
E Afastamento Maternidade   R$ 0,00   
F Outros (Afastamento Por Doença)   R$ 0,00   

Total do submódulo 4.1 0,00% R$ 0,00   
        
Conforme disposto: Item A - Art. 130 da CLT; Item B - Dispositivos da CLT Art. 131; Item C 
- Art. 1º inciso II da Lei n° 11.770/08; Item D - Dispositivos da CLT Art. 131; Item E - Art. 1º 
inciso I da Lei n° 11.770/08; Item F - Art. 131 da CLT 

  
        

4.2 Submódulo 4.2 - Intrajornada 
Percentual 

(%) 
Valor 
(R$)   

A Intervalo para repouso ou alimentação 
0% 

 R$                    
-      
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  Total do submódulo 4.2   R$ 0,00   

        

Quadro Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissionao Ausente   
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional 

Ausente 
Percentual 

(%) 
Valor 
(R$)   

4.1 Ausências Legais   R$ 0,00   
4.2 Intrajornarda   R$ 0,00   

TOTAL do Módulo 4 R$ 0,00   

        

Módulo 5 - Insumos Diversos   

5 
Insumos Diversos 

Valor 
(R$)   

A Uniformes R$ 0,00   
B Materiais     
C Equipamentos     
D Outros (especificar)     

Total do Módulo 5 R$ 0,00   

        

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro   

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro 
Percentual 
(%) 

Valor 
(R$)   

A Custo Indireto 0,00%     
1 Custos Indiretos 0,00% R$ 0,00   
B Lucro 0,00%     
1 Lucro 0,00% R$ 0,00   
C Tributos 0,00%     
1 PIS 0,00% R$ 0,00   
2 COFINS 0,00% R$ 0,00   
3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS 0,00% R$ 0,00   

Total 0,00% R$ 0,00   

        

2. QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO   
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor 

por empregado) Valor (R$)   

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$ 0,00   

B 
Módulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, 
Mensais e Diário 

R$ 0,00 
  

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão R$ 0,00   

D 
Módulo 4 - Custos de Reposição do 
Profissional Ausente 

R$ 0,00 
  

E Módulo 5 - Insumos Diversos R$ 0,00   
  Subtotal (A+B+C+D+E) R$ 0,00   
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F 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e 
Lucro 

R$ 0,00 
  

  Valor Total por Empregado R$ 0,00   

        

3. QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

  
Tipo de 

Serviço (A) 
Valor Proposto por 

Empregado (B) 

Qtde de 
Empregados 
por Posto (C 

) 

Valor 
Proposto 

por 
Posto 

(D)= (B x 
C) 

Qtde de 
Postos (E) 

Valor Total 
do Serviço 
(F)= (D x E) 

I 0 
R$ 0,00 

                    
25,00  R$ 0,00 1 R$ 0,00 

              

              

Valor Mensal dos Serviços (I) 
R$ 

0,00 

        

4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA   

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA   

  DESCRIÇÃO Valor (R$)   

A Valor proposto por unidade de medida 12   
B Valor mensal do serviço R$ 0,00   

V 
Valor global da proposta (Valor mensal do 
serviço multiplicado pelo número de meses 
do contrato). R$ 0,00   
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TERMO DE REFERENCIA 
 

1. OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER 
CONTÍNUO, DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETA DE LIXO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE, COMPREENDENDO A SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS, COM 
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RESPEITADO O DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS E 
CUSTOS UNITÁRIOS, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS NORMAS DE EXECUÇÃO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA 
a. A Lei Federal 11.445/2007 reconhece que a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é um dos 

componentes do saneamento básico e por essa razão deve ser prestado com regularidade, eficiência 
e qualidade, sob pena de comprometer a saúde pública e a proteção ao meio ambiente. 

b. Esta contratação pretendida será respaldada pela lei 8.666/93, terá prazo de vigência de 12 (doze) 
meses, visando a manutenção da limpesa publica deste Municipio. 

c. Com o propósito de subsidiar as empresas interessadas em particular do certame, esse Termo de 
Referência apresenta as diretrizes e especificações técnicas dos serviços a serem contratados, com 
base nos dados locais, bem como, as necessidades de melhorias do sistema de limpeza urbana, de 
forma a avançar no atendimento às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de resíduos sólidos e, 
consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços prestados à coletividade. 
 

3. DOS SERVIÇOS 
a. Os serviços compreendem a coleta, transporte e destinação final de lixo urbano e rural, 

gerado por residências, empresas comerciais, além de prédios públicos, conforme 
detalhamento abaixo: 

i. SERVIÇOS CONTÍNUOS: 
1. SERVIÇOS DE COLETA 

a. COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES - ZONA URBANA 
(Caminhão compactador); 

b. COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES - DISTRITOS (Caminhão 
compactador); 

ii. SERVIÇOS DE VARRIÇÃO: 
1. VARRIÇÃO MANUAL E RASPAGEM DE SARGETAS DE VIAS PÚBLICAS. 

iii. MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES 

1. Capina e limpeza. 
 

b. Os serviços serão realizados em todos os logradouros do Município incluindo a sede e 
distritos, conforme rotas definidas. 

c. O serviço de transporte dos resíduos para o devido local de descarte deverá ser executado 
imediatamente após a conclusão das respectivas coletas. 
 

4. REFERÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
a. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS: 

i. Os serviços de coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares e 
comercial compreendem o recolhimento regular de todos os resíduos oriundos da 
coleta domiciliar e comercial regular, utilizando-se veículos coletores compactadores 
na sede e veículos de carroceria aberta nos distritos, devendo ser executados de 
forma manual e/ou mecanizada, e o transporte dos mesmos até a unidade de 
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destinação final. 
ii. A metodologia de coleta manual é aquela em que os resíduos são coletados em sacos 

plásticos descartáveis, resistentes ou recipientes padronizados pela CONTRATANTE, 
dispostos pelos munícipes, e carregados manualmente por funcionários da 
CONTRATADA, diretamente para o caminhão coletor. 

iii. A coleta regular de resíduos sólidos domiciliares e comerciais deverá ser executada 
na frequência diária na sede e duas vezes por semana nos distritos e povoados. em 
turnos e horários a serem estabelecidos na Metodologia de Execução apresentada 
pela empresa vencedora e aprovada pela FISCALIZAÇÃO no ato da Ordem de 
Serviço; 

iv. A coleta regular dos resíduos sólidos deverá ser executada em qualquer condição 
climática e em feriados e dias santos; 

v. Havendo um aumento de resíduos a recolher, em consequência de crescimento da 
população, do número de estabelecimentos comerciais, de novas feiras-livres ou por 
outra ocorrência não prevista, a CONTRATADA deverá adequar seus recursos às 
necessidades do serviço, de forma a manter os padrões estabelecidos. 

vi. Os garis coletores deverão recolher e transportar os recipientes com o cuidado 
necessário para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo nas vias públicas. 

vii. Os caminhões deverão ser carregados de maneira que o lixo não transborde nas vias 
públicas, sob pena de sanções estabelecidas nesse Projeto Básico. 

viii. Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, cujo mesmos fazem parte 
do resíduos citados nesse termo de referência, que estiverem espalhados nos 
passeios públicos e margens da via ou que tiverem caído durante a atividade de 
coleta, deverão ser obrigatoriamente recolhidos pela CONTRATADA. 
 

b. EQUIPE DE RECOLHIMENTO DO RESIDUOS DOMICILIAR E COMERCIAL: 
i. A equipe para a execução da coleta de lixo domiciliar, comercial deverá ser composta 

de 2 (dois) caminhões coletores compactadores de 15m³, 2 (dois) motoristas e 8 (oito) 
garis coletores, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom 
desempenho das funções; 

ii. Todos os custos (diretos e indiretos) decorrentes dessa coleta deverão estar 
contemplados nos custos de coleta domiciliar, diluídos no preço unitário; 

iii. O motorista e os garis coletores deverão apresentar-se ao trabalho devidamente 
uniformizados e munidos de todos os equipamentos necessários, inclusive EPI`s 
sendo de responsabilidade da empresa a efetivação; 

iv. O motorista deverá seguir rigorosamente o roteiro de coleta, no horário previsto pela 
FISCALIZAÇÃO no ato da Ordem de Serviço; 

v. Após o final de cada roteiro (viagem), o veículo deverá se dirigir ao destino final, para 
que possa efetuar a descarga dos resíduos coletados. 
 

c. ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS 

i. Deverão ser empregados equipamentos e veículos em perfeito estado de conservação 
e funcionamento, com ano de fabricação não inferior a 2015, os quais deverão, na 
vigência do Contrato, obedecer às especificações abaixo: 

1. CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR Utilizado na sede para coleta de 
lixo em vias, praças, feiras, e espaços públicos. Coletor de resíduos sólidos 
com compactação pela traseira, com capacidade volumétrica mínima de 15 m³, 
em perfeito estado de uso e conservação geral dos diversos componentes e 
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equipamentos auxiliares. 
2. CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE 12 M³ Utilizado na sede e 

Distritos para coleta de entulhos em vias, praças, feiras, e espaços públicos, 
em perfeito estado de uso e conservação geral. 

3. CAMINHÕES POLIGUINDASTES COM CONTAINER COLETOR (CAÇAMBA) DE 
NO MÍNIMO 4M³ Utilizado para transportes dos conteirners de lixo que irão ficar 
alocados em espaços publicos para despejo dos lixos urbanos, o mesmo deverá ser 
equipados com sinalização sonora para marcha a ré, lâmpadas elevadas indicadoras 
de freio e equipados com os demais equipamentos conforme legislação de trânsito em 
vigor. 

4. RETRO ESCAVADEIRA, Utilizado para carregar os entulhos e residuos pesados, o 
mesmo deverá ser equipados com sinalização sonora para marcha a ré, lâmpadas 
elevadas indicadoras de freio e equipados com os demais equipamentos conforme 
legislação de trânsito em vigor. 

5. CONTEINERS, utilizado para descarte de lixo pelos municipes em lcais estratégicos 
dentro do Municipio e destritos. 
 

ii. Se tratando necessário, antes da assinatura do Contrato, será efetuada uma vistoria prévia 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, com o objetivo de constatar a boa condição de 
operações dos veículos e equipamentos;  

iii. Ao longo do Contrato, os equipamentos deverão ser mantidos com todos os seus componentes 
funcionando nas mesmas condições iniciais especificadas, não obstante o desgaste normal 
por uso, inclusive as unidades de reserva;  

iv. Em caso de substituição de quaisquer dos veículos vinculados ao Contrato, a substituição 
deverá ocorrer por outro com ano de fabricação igual ou superior ao do veículo substituído.  

v. A CONTRATADA deverá aplicar um Plano de Manutenção dos veículos e equipamentos 
utilizados nos serviços contratados baseado em inspeções diárias, programa e manutenção 
preventiva e corretiva, programa de serviços internos e externos, programa de limpeza e 
aparência (lavagem, desinfecção e pintura periódica), programa de controle dos itens de 
segurança (iluminação, pneus, etc.);  

vi. Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza pública deverão respeitar 
os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de gases e demais normas 
reguladoras do tráfego de veículos;  

vii. Todos os veículos utilizados na realização dos serviços, inclusive os da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATADA, deverão ser dotados de sistema de comunicação via rádio ou celular;  

viii. É responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, instalação, atualização e reposição, dos 
equipamentos, e o fornecimento dos insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema; 

 

d. QUANTIDADE DE VEICULOS 
Item DESCRIÇÃO DO VEICULO UNIDADE QUANTIDADE 

01 CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR UND. 01 

02 
CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA BASCULANTE 
DE 12 M³ 

UND. 04 

03 

CAMINHÃO POLIGUINDASTES COM 
CONTAINER COLETOR (CAÇAMBA) DE NO 
MÍNIMO 4M³ 

UND. 01 

 

e. DIMENSIONAMENTO DA FROTA PARA A ÁREA URBANA E DISTRITOS: 
i. Como os tipos de resíduos encontrados nesta coleta são geralmente embalagens, 

plásticos, vidros, papéis, papelões, restos de alimentos, deve-se utilizar veículos 
coletores compactadores para o seu recolhimento de modo a reduzir os custos de 
transporte. Dada a característica da maioria das vias e logradouros públicos da cidade, 
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o tipo majoritário das edificações, distância do centro de massa produtor de lixo para 
o depósito de lixo e a própria experiência na atividade, optou-se pela utilização de 
veículo coletor com capacidade mínima de 15m3 de lixo compactado, considerando 
que conciliam boa condição de operação e capacidade de carga e para o transporte 
dos entulhos gerados pelos serviços de capina, poda de arvoré, rejeitos de obras, e 
outros, optamos pela utilização de cacambas e caminhão polinguindaste. 

1. Atendimento a 100% da população urbana e distritos;  
2. População urbana: 67.1701 hab  
3. Per capita adotado: 1,00 Kg/hab.dia2 

 

f. DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL: 
i. Em cada veículo deverá trabalhar 01 (um) motorista e 04 (quatro) Garis Coletores, 

cada caçamba deverá trabalhar 01 (um) motorista, no poliguindaste deverá trabahar 
01 (um) motorista e 01 (um) Gari Coletor, no serviço de varrição de vias deverão 
trabalhar 25 (vinte e cinco) pessoas e na manutenção das areas verdes deverão 
trabalhar 05 (cinco) pessoas. 

 

1. Caminhão Compactador: 01 veiculos = 1 motorista e 3 Garis Coletores; 
2. Caçamba Basculante: 04 veiculos = 4 motoristas; 
3. Poliguindaste: 01 veiculo = 1 motorista e 1 Gari Coletor; 
4. Serviço de Varrição: 25 Pessoas; 
5. Manutenção das areas verdes: 5 pessoas. 

 

ii. Ferramental: Todo veículo coletor conduzido em operação deverá ser municiado de 
equipamento para ajuntamento e remoção de lixo espalhado ao longo do roteiro. Estes 
materiais devem ser fornecidos pela CONTRATADA, sendo por veículo: 01(uma) 
vassoura, 01(uma) garfo de seis dentes e 01(uma) pá quadrada. 

 

5. PARÂMETROS DE QUALIDADE 

a. . A coleta domiciliar deve ser executada em todas as vias públicas oficiais e abertas a 
circulação em todo perímetros do Município de Ipixuna do Pará, ou que venham a ser abertas 
durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos de coleta;  

b. A coleta domiciliar deverá ser feita dentro do planejamento apresentado, no sistema de 
roteirização traçada em conjunto com a Prefeitura, estando aberta a inovações que poderão 
surgir no decorrer da implantação;  

c. Não deverão ser coletados resíduos industriais não classificados como resíduos inertes; 
resíduos segregados junto pelos geradores para destinação da coleta seletiva; resíduos de 
serviços de saúde, de ambulatórios, farmácias, consultórios médicos, postos de combustíveis 
e outros não classificados como resíduos de serviços domiciliares; resíduos de construção 
civil e de demolição como caliças, restos de tijolos e embalagens descartadas; resíduos em 
embalagens com capacidade de volume maior do que 100 litros ou capacidade de peso maior 
do que 50 quilos; resíduos colocados no pátio ou área privada de residências ou 
estabelecimentos comerciais, em qualquer condição;  

d. Resíduos a serem recolhidos nesse serviço: Restos de limpeza domiciliar, animais mortos de 
pequeno porte, resíduos de feiras livres, mercados, coleta e transporte de lixo domiciliar ou 

 
1 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ipixuna-do-para/panorama 
2 https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/06/aumento-da-producao-de-lixo-no-brasil-requer-acao-
coordenada-entre-governos-e-cooperativas-de-catadores 
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comercial, de origem humana, produzida em suas áreas desde que acondicionados em 
recipientes de até 100 (cem) litros, coleta de restos de limpeza de jardins, desde que 
acondicionados em recipientes de até 100 (cem) litros, resíduos sólidos gerados derivado da 
atividade de varrição.  

e. Todos os resíduos existentes nas Vias e Logradouros públicos, bem como os resultantes dos 
serviços, deverão ser recolhidos e transportados para o destino final;  

f. Os compactadores deverão ser carregados de maneira que o lixo não passa transbordar para 
a via pública;  

g. Havendo aumento do volume de resíduos a recolher em consequência do aumento da 
população, do número de estabelecimentos comerciais e industriais, ou por outra ocorrência, 
poderá a contratante determinar a contratada que aumente o número de operários e frota 
coletora; Caberá a contratada, dentro do programa de educação ambiental, a divulgação junto 
aos munícipes, através de impressos ou outro meio de informações, dos dias e horários de 
coleta, de forma a evitar a permanência por longo prazo dos resíduos em vias públicas;  

h. Os coletores deverão ser orientados para apanhar os vasilhames com precaução, 
esvaziando-os com cuidado, de maneira a evitar a queda do lixo na via pública;  

i. Deverão ainda, esvaziar completamente os recipientes evitando danificá-los. Os resíduos que 
forem eventualmente depositados nas vias públicas em virtude da queda dos recipientes 
expostos ou no caso em que tenham caído nas referidas vias durante a coleta, deverão ser 
varridos e coletados. É vedado transferir o conteúdo de um recipiente para o outro, ou atirá-
lo para cima da caçamba, de um coletor a outro, como de volta ao passeio;  

j. O vasilhame vazio deverá ser recolocado onde se encontrava e em pé;  
k. Todas as operações descritas nos itens anteriores deverão ser executadas sem ruídos e sem 

danificar os recipientes;  
l. A Contratada deverá tomar e adotar as medidas, precauções e cuidados necessários a evitar 

danos materiais e pessoais aos seus operários e a terceiros, em virtude do que assume a 
Contratada, inteira e plena responsabilidade pelos danos de qualquer natureza que direta ou 
indiretamente vier a causar ou dar causa aqueles, isentando, a qualquer tempo, a Contratante 
de tais obrigações;  

m. O recolhimento dos resíduos se dará direto do seu local de disposição para o interior do 
compartimento de carga do veículo. Não será permitido o amontoamento de resíduos de 
diversos imóveis em um único ponto, para posterior carregamento;  

n. Os resíduos caídos durante a coleta deverão ser varridos e recolhidos com pá, devendo o 
local estar limpo ao final do processo de coleta;  

o. Os funcionários (garis) serão terminantemente proibidos de fazer catação ou triagem de 
resíduos, de ingerirem bebidas alcoólicas em serviço, e de pedirem gratificação ou donativos 
de qualquer espécie aos munícipes;  

p. A equipe de coleta deverá contar na cidade com estrutura de apoio tanto operacional como 
administrativa, contando com no mínimo um encarregado geral, um gerente para ser o contato 
formal entre o município e a empresa, uma secretária para atender as solicitações da 
população; A equipe de coletores deverá estar na cabine do caminhão sempre que o mesmo 
esteja fora do setor de coleta, antes do mesmo ou no trajeto até o local de descarga;  

q. O motorista, além de experiência em serviços similares dentro de área urbana, deverá ter 
como características ser cauteloso e cordial com a comunidade além de comprovar a 
qualificação através de curso de direção defensiva;  

r. Os coletores deverão possuir capacidade física para o desempenho da função, trabalhar em 
boas condições de asseio pessoal e apresentação e serem educados com a comunidade, 
evitando que os serviços transcorram sem algazarras e de forma ordeira;  
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s. A Contratada, no período de vigência do contrato, será a única responsável perante terceiros, 
pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso do material, excluindo o Município de 
Ipixuna do pará de quaisquer reclamações. Também serão de inteira responsabilidade da 
Contratada todos os seguros, inclusive os referentes ao uso de materiais ou de locais 
eventualmente postos à disposição pela Administração Municipal, bem como o ressarcimento 
eventual de danos materiais ou pessoais causados a empregados ou aos terceiros em 
consequência da execução dos serviços contratados;  

t. A Contratada, durante a vigência do contrato, deverá cumprir as determinações do Acordo 
Coletivo do sindicato da categoria;  

u. O Município poderá exigir a substituição de empregado da empresa contratada que estiver 
prestando serviços do presente contrato com conduta inadequada;  

v. É vedado à Contratada ceder, subempreitar, terceirizar no todo ou em parte a empreitada 
sem estar expressamente autorizada pela Administração Pública Municipal. Qualquer cessão 
ou subempreitada feita sem autorização será nula sem qualquer efeito;  

w. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria competente, poderá exercer vistorias periódicas 
nas dependências da Contratada, para fins de fiscalização dos requisitos estabelecidos em 
contrato;  

x. Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza pública deverão 
respeitar os limites estabelecidos pela lei para fontes sonoras;  

y. A fiscalização poderá, a qualquer momento, exigir a troca de veículo ou equipamentos que 
não seja adequado às exigências dos serviços;  

z. A pintura dos veículos e equipamentos deverá ser feita, obrigatoriamente de acordo com as 
cores e dizeres padrões, determinados pelo Município de Ipixuna do Pará. A Contratada terá 
um prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de início dos serviços, para adequar a sua frota 
aos padrões estabelecidos de pintura. 
 

6. RECURSOS HUMANOS 
a. A GUARNIÇÃO PARA CADA VEÍCULO COLETOR DEVERÁ SER COMPOSTA 

CONFORME ITEM 4.F. 
i. Todos os componentes da equipe deverão estar devidamente capacitados para as 

atividades descritas para estes serviços.  
ii. Além dos trabalhadores listados para as atividades operacionais, é necessário que a 

Contratada disponibilize Encarregado Geral e Gerente, em tempo proporcional para 
atender adequadamente às necessidades deste serviço. 

b. . UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 
i. A Contratada deverá apresentar comprovadamente, método eficiente de treinamento 

e fiscalização do trabalho de coletores e motoristas.  
ii. Os funcionários da operação deverão apresentar-se sempre uniformizados, e 

utilizando equipamentos de proteção individual, conforme à seguir:  
1. Calça  
2. Calçado de segurança  
3. Camiseta  
4. Jaqueta  
5. Boné  
6. Luva de proteção 

iii. Além dos uniformes e EPI’s listados acima, a Contratada deverá fornecer protetor solar 
para os trabalhadores.  

iv. A quantidade de uniforme a ser distribuída por funcionário, bem como a sua reposição 
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será conforme previsto em planilha de custos garantindo a boa apresentação e o 
asseio pessoal dos mesmos.  

v. Não será permitida a permanência, na equipe de trabalho, de funcionários com 
uniformes rasgados ou sujos. 

7. ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS: 
a. A coleta deverá ser efetuada por caminhões equipados com compactador, com capacidade 

mínima de 15m³ (dez metros cúbicos), equipado com sistema de coleta e armazenamento de 
chorume.  

b. Os veículos deverão ser estanques, de forma a evitar o vazamento de líquidos, e deverão ter 
compartimento para a guarda de ferramentas necessárias à complementação dos serviços. 
Deverão ser instaladas luzes de advertência, na cor âmbar, do tipo sinalizador visual rotativo 
(giroflex ou similar).  

c. A marca e o modelo entre outras características dos veículos, ficam a critério da contratada, 
respeitadas as demais condições anteriormente estabelecidas.  

d. A pintura dos veículos deverá ser de acordo com determinação da municipalidade, deverá 
constar a expressão (a serviço do município).  

e. Os veículos deverão ter higienização três vezes por semana no mínimo e deverão ser 
emplacados no município conforme legislação municipal.  

f. A quantidade mínima de veículos coletores compactadores deverá ser a que possui 
capacidade de atender aos setores determinados por este projeto básico. A empresa deve 
garantir substituição imediata do veículo coletor em caso de pane de veículo coletor.  

g. Os veículos e equipamentos deverão atender, além do estabelecido neste projeto básico, as 
seguintes características: nível de ruído global em qualquer condição de trabalho inferior a 78 
(setenta e oito) decibéis; baixa emissão de gases (atendimento às prescrições do 
PROCONVE), e sistema de sinalização (atendimento às exigências regulamentares do 
DETRAN).  

h. Os veículos deverão ser equipados com sinalização sonora para marcha ré e lâmpadas 
elevadas indicadoras de freio.  

i. A Contratada deverá disponibilizar, em cada veículo coletor, ferramentas destinadas a auxiliar 
na atividade de coleta (vassouras e pá).  

j. A Contratada deverá contar com plano de manutenção preventiva da frota, comprovada 
mensalmente, através de relatório circunstanciado da empresa ou oficina que realiza a 
manutenção, com apresentação nas notas fiscais de peças e serviços realizados. 

8. PLANO DE COLETA DE FEIRAS LIVRES 
a. Logo após o término das atividades da Feira Livre e do Mercado Municipal, os garis deverão 

iniciar os serviços de varrição, acondicionamento, lavagem e desinfecção do local. Os 
resíduos gerados deverão ser coletados por caminhão compactador de lixo logo após o 
término da varrição.  

b. Os caminhões compactadores, além da coleta dos RSD/RSC, também poderão coletar os 
resíduos provenientes do serviço de varrição e de limpeza de feiras livres, que deverão ser 
transportados para local devidamente licenciado, previamente determinado e aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, obedecendo à distância máxima de 20km do centro 
da sede do município e normas técnicas vigentes.  

c. Em locais de difícil acesso a coleta porta a porta deverá ser executada por coletores de forma 
manual, transportando os RSD/RSC até ponto de coleta do caminhão compactador.  

d. Quando o volume ou o peso dos resíduos apresentados pelo grande gerador para a coleta, 
exceder o limite estipulado pela legislação municipal em vigor, a empresa executante deverá 
enviar uma comunicação oficial à Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará com todas as 
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informações a respeito da constatação e do gerador infrator. 
9. COLETA MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

a. Na coleta manual de RSD/RSC em locais de difícil acesso, tais como: becos, escadarias, 
locais íngremes e ruas não trafegáveis por veículo regular de coleta, a mão de obra deverá 
ser dimensionada de forma a atender aos horários de coleta do caminhão compactador, desta 
forma evitando a exposição dos resíduos por período superior à uma hora.  

b. Assim como na coleta domiciliar mecanizada a coleta manual deverá seguir a mesma 
frequência daquela, garantindo a cobertura total das áreas inacessíveis aos veículos 
coletores.  

c. A coleta manual será composta de coletores portando todas as ferramentas e insumos 
necessários para a perfeita execução da tarefa, envolvendo também serviços como varrição, 
capina, raspagem e pintura de meios-fios de vias públicas, escadarias e becos.  

d. É importante ressaltar, que na distribuição dos coletores pelas diversas frentes de serviço, 
deverá ser observado o horário de coleta do caminhão coletor compactador específico de 
cada rota. Em função do horário de coleta do caminhão, o coletor deverá fazer antes a 
manutenção e/ou coleta dos locais de difícil acesso.  

e. Para o serviço de recolhimento dos resíduos coletados pelos coletores manuais, poderão ser 
utilizadas caixas estacionárias de 1.0m3, que ficarão em locais estratégicos de fácil 
recolhimento pelo caminhão compactador de lixo, conforme programação de coleta de cada 
bairro ou distrito.  

f. Na parte traseira dos caminhões serão colocados cones de sinalização para alertar os 
veículos que se encontram na mesma via.  

g. Os resíduos dispostos nas caixas estacionárias de 1,0m3 deverão ser recolhidos e 
transportados pelo caminhão coletor compactador e posteriormente descarregados através 
de operação de basculamento.  

h. Nos locais onde houver uma perfeita harmonia entre a coleta manual e a mecânica (caminhão 
compactador) não haverá necessidade de uso de caixas ou contêineres estacionários, sendo 
que o resíduo coletado manualmente poderá ficar exposto, no máximo 1 hora, até ser 
recolhido pelo compactador. 

10. VARRIÇÃO MANUAL 
a. Os serviços executados pela empresa contratada na execução do serviço de Varrição manual 

de vias públicas pavimentadas e coleta dos resíduos na sede e povoados, sendo necessário 
um total de 25 funcionários, a serem definidos na Metodologia de Execução a ser apresentada 
pela licitante vencedora, definindo-se trechos de ruas com varrição diária, três vezes por 
semana, duas vezes por semana e uma vez por semana  

b. A varrição manual deverá ter como atribuições: varrer a sarjeta e o passeio, esvaziar as 
papeleiras e acondicionar os resíduos da varrição nas sacolas plásticas, tendo as mesmas 
08 (oito) micra de espessura com capacidade de 100 (cem) litros, as quais deverão ser 
convenientemente fechadas antes de serem dispostas para a remoção pela caçamba 
basculante, no máximo em 12 (doze) horas.  

c. Deverá ser considerada a execução de varrição diária nos pontos considerados críticos, ou 
seja, aqueles em que haja necessidade de maior manutenção no sistema de limpeza, tais 
como: áreas de alta concentração comercial, fluxo de população flutuante, corredor de 
transporte coletivo, pontos turísticos e outros fatores que possam exigir uma maior 
intervenção do sistema da varrição nessas áreas.  

d. Os serviços de coleta dos resíduos gerados pela varrição deverão ser executados de forma 
manual para carregamento em caminhões compactadores de lixo, com destino final previsto 
para local disponibilizado pela Prefeitura Municipal, obedecendo às frequências e turnos, 
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conforme Plano de Varrição da Metodologia de Execução.  
e. A empresa executora deverá, sempre que possível, admitir garis do próprio bairro a ser 

varrido, de forma a minimizar perdas de horas produtivas com transporte de pessoal e 
ferramentas para as frentes de trabalho.  

f. A varrição manual deverá ser executada nas sarjetas e calçadas das ruas pavimentadas, 
inclusive sarjetas dos canteiros centrais. Nas ruas não pavimentadas os serviços serão 
esporádicos, conforme programação definida pela proponente, com deslocamento de equipe 
própria para este fim.  

g. Consideram-se como campo de ação para execução dos serviços de varrição, a sede 
administrativa, os bairros e os distritos do Município. Nos distritos a varrição deverá ser 
executada pelos auxiliares de serviços gerais locais, que serão também responsáveis pela 
capina, raspagem, rastelamento e caiação de meio-fio.  

h. A frequência semanal de varrição deverá ser diferenciada de acordo com a movimentação 
rotineira de pessoas em cada região da cidade. Assim, o centro da cidade, com forte presença 
comercial e de outras atividades econômicas e administrativas, deverá receber a varrição 
todos os dias, de segunda-feira a sábado e, os bairros predominantemente residenciais, 
deverão ser varridos 2 (duas) ou 3 (três) vezes por semana, de acordo com a intensidade de 
atividades neles verificadas rotineiramente, que se relacionam com menor ou maior tendência 
à produção de lixo.  

i. A varrição manual deverá ser realizada individualmente, onde cada trabalhador ficará 
responsável por uma rota pré-determinada.  

j. A remoção dos resíduos ensacados provenientes da varrição manual e dispostos nas vias 
públicas deverá ser realizada pelos caminhões caçamba basculante.  

k. Todos os veículos e equipamentos estabelecidos como apoio deverão ser mantidos e 
conservados em perfeitas condições de funcionamento e de visual, e prontamente 
substituídos em caso de avarias e outros impedimentos de ordens diversas, a critério da 
fiscalização da Prefeitura Municipal.  

l. Parâmetros Gerais a serem observados no serviço de varrição manual:  
i. 10 Sacolas plásticas para cada gari de varrição/dia;  

ii. 01 Jaleco fechado para cada gari (vida útil = 06 meses)  
iii. 01 Carrinho de varrição para cada gari (vida útil = 48 meses);  
iv. 01 Vassourão para cada gari (vida útil = 30 dias);  
v. 01 Pazinha reta para cada gari (vida útil = 12 meses);  
vi. 01 Uniforme - camisa, calça e boné (vida útil = 06 meses);  

vii. 01 Par botina de segurança com certificado de autorização do Ministério do Trabalho 
(vida útil = 04 meses);  

viii. 01 Par luva malha (vida útil = 1 par/60 dias);  
ix. 01 Par luva emborrachadas/gari (vida útil = 1 par/30 dias);  
x. 01 Colete refletivo/gari (vida útil = 12 meses);  
xi. 01 Capa de chuva para cada gari (vida útil - 12 meses). 

11. CAMINHÃO BASCULANTE 
a. Os caminhões serão utilizados para a remoção e transporte de entulho e demais resíduos 

impróprios para transporte no caminhão compactador, sob risco de danos ao material, bem 
como aos funcionários presentes na operação do mesmo.  

b. O Caminhão Basculante deverá ter as seguintes especificações: bom estado de conservação, 
ano de fabricação não inferior a 2015, capacidade de 6m³, de forma a garantir a plena 
execução do serviço.  

c. Cada caminhão deverá ter um motorista a sua disposição para a execução dos seus serviços.  
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d. Os resíduos coletados deverão ser dispostos em local apropriado indicado pela Prefeitura 
Municipal.  

e. A equipe não terá coletores próprios pois os serviços serão executados pelos varredores 
também solicitados no edital. 

12. CAMINHÃO TIPO POLIGUINDASTE 
a. Os caminhões serão utilizados para a remoção e transporte dos conteiners, sob risco de 

danos ao material, bem como aos funcionários presentes na operação do mesmo.  
b. O Caminhão Basculante deverá ter as seguintes especificações: bom estado de conservação, 

ano de fabricação não inferior a 2015, de forma a garantir a plena execução do serviço.  
c. Cada caminhão deverá ter um motorista a sua disposição para a execução dos seus serviços.  
d. Os resíduos coletados deverão ser dispostos em local apropriado indicado pela Prefeitura 

Municipal.  
e. A equipe não terá coletores próprios pois os serviços serão executados pelos varredores 

também solicitados no edital. 
13. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E AREAS VERDES 

a. Os serviços consistem em manter e conservar as áreas verdes do município, incluindo a poda 
de árvores, plantio e conservação de jardins e demais áreas verdes, como canteiros, praças 
e parques.  

b. Para a execução do serviço, a empresa deverá incluir a produtividade adotada, de forma que 
seja suficiente para garantir o fiel cumprimento do mesmo.  

c. Os funcionários deverão possuir materiais e EPIs necessários para executar os serviços 
descritos de forma segura para si e para os demais munícipes. 

14. ROÇAGEM COM REMOÇÃO 
a. O serviço consiste na retirada de material verde das áreas urbanas, incluindo a poda e capina 

de praças, parques e jardins, bem como a capinação manual e mecanizada de de vias 
pavimentadas. 

b. Para a execução do serviço, a empresa deverá incluir a produtividade adotada, de forma que 
seja suficiente para garantir o fiel cumprimento do mesmo.  

c. Os funcionários deverão possuir materiais e EPIs necessários para executar os serviços 
descritos de forma segura para si e para os demais munícipes. 
 

15. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

a. O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos deverão ser apurados mediante, 
pesquisas de preços praticados nos estabelecimentos com ramo de atividade compatível com o objeto 
licitado e outros meios pertinentes para esse fim. 
 

16. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

a. A CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais nos termos do Código Civil 
Brasileiro, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para imprimir 
andamento conveniente aos trabalhos.  

b. Deverá a CONTRATADA obrigatoriamente, ter no local, responsável geral pelos serviços 
executados auxiliado por encarregados. 
 

17. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA CONTRATAÇÃO 

a. A abrangência geográfica da Contratação compreende os logradouros públicos do Município 
de Ipixuna do Pará e seus distritos. 
 

18. MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA 
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a. Caberá a Fiscalização, a apreciação e o julgamento da qualidade dos materiais, ferramentas 
e dos equipamentos a serem utilizados nos serviços.  

b. Caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos manuais, mecânicos, 
ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPI) necessário à segurança e higiene 
do trabalho, bem como obter os materiais, ferramentas e equipamentos em quantidades 
suficientes para conclusão dos serviços no prazo fixado no contrato, fornecendo a mão de 
obra necessária e se responsabilizando por todos os encargos sociais, tributos e impostos 
referentes a prestação dos serviços. 
 

19. TERMINOLOGIA 
a. Na metodologia de trabalho deste Anexo, adotaram-se as seguintes definições:  

i. ACONDICIONAMENTO - Embalagem onde a fonte geradora "empacota", "embrulha", 
ou melhor, acondiciona o lixo  

ii. ABSORÇÃO - É a assunção pela empresa contratada dos anteriormente executados 
por outrem, a exemplo de trechos de Varrição, Circuitos de Coleta, etc.  

iii. CABO DE TURMA - Trabalhador que coordena as equipes de campo dos serviços de 
varrição e congêneres, é subordinado aos Fiscais.  

iv. CAPACIDADE POR EQUIPAMENTO - Quantidade em toneladas de lixo que um 
veículo coreto transporta por viagem.  

v. CIRCUITO DE COLETA - Área de um ou mais bairros atendida pelo serviço de coleta, 
segundo o itinerário estipulado para o turno de trabalho.  

vi. COLETA DOMICILIAR - Coleta porta a porta realizada pelo veículo coletor.  
vii. COLETA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Coleta dos resíduos infectantes 

ou não, gerados em Hospitais, Clínicas e similares.  
viii. COLETA INDUSTRIAL / COMERCIAL - Coleta dos resíduos ordinários, gerados nas 

industrias e no comércio.  
ix. COLETA PROGRAMADA - Coleta de resíduos gerados nos diversos serviços 

complementares tais como limpeza de guias, sarjetas e logradouros públicos, entulho, 
capinação, roçagem, remoção de pontos de lixo etc, definida previamente através de 
uma programação.  

x. COLETOR (LIXEIRO COLETOR) - Trabalhador que executa a coleta de lixo nas vias, 
logradouros públicos e entidades públicas ou privadas, carregando veículos e 
coletores e operando sistemas de cargas destes equipamentos; classifica os resíduos 
compatíveis com o equipamento correto e realiza o acoplamento de caixas coletoras 
e contêineres ao veículo transportador e/ou coletor; executa limpeza tipo "caiação" da 
área, colocando os resíduos em sacos plásticos.  

xi. FISCAL - Supervisiona os serviços de coleta, varrição e complementares, na área sob 
sua responsabilidade, distribuindo, coordenando, acompanhando, orientando, 
fiscalizando e remanejando seu subordinado de acordo com a necessidade.  

xii. GARI - Trabalhador que executa a varrição manual das vias e transporte do produto 
até os pontos de confinamento.  

xiii. GUARNIÇÃO - Equipe de coleta formada por 01 (um) motorista e um número variável 
de coletores (lixeiro coletor) ou serventes.  

xiv. GRANDE GERADOR - Usuário que produza acima de 100 l/dia, podendo ser lojas, 
supermercados, hotéis, restaurantes, etc. 

xv. IMPLANTAÇÃO- É a consolidação da absorção dos serviços após determinado prazo, 
ou seja, considera-se implantado o serviço anteriormente absorvido e já com nova 
rotina e/ou metodologia devidamente solidificada.  
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xvi. ITINERÁRIO - Percurso por rua do veículo coletor num circuito, ou gari no trecho de 
varrição.  

xvii. MOTORISTA - Trabalhador qualificado para dirigir veículos utilizados na coleta, 
transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos; comanda a equipe de coletores 
(lixeiro coletor) e serventes que compõe a guarnição do veiculo.  

xviii. OPERADOR - Trabalhador qualificado, para dirigir máquinas pesadas (pá 
carregadeira e trator)naremoção, varrição, corte, espalhamento e compactação de lixo 
e material para cobertura.  

xix. PINTURA DE MEIO-FIO - Modalidade complementar, que consiste em aplicar, por 
uma solução de cal hidratada na superfície do meio-fio, continua ou não.  

xx. PONTO DE CONFINAMENTO - Local destinado à apresentação e guarda dos 
resíduos de varrição ou coleta.  

xxi. RESÍDUOS DOMICILIARES - Todo resíduo gerado nas residências (restos de 
alimentos, papéis, plásticos, vidros e embalagens como um todo).  

xxii. RESÍDUOS INDUSTRIAIS / COMERCIAIS ORDINÁRIOS - Resíduos gerados nos 
refeitórios e escritórios, semelhantes aos resíduos domiciliares.  

xxiii.  RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE E SIMILARES - Todo e 
qualquer resíduo resultante de atividade de tratamento de saúde em estabelecimentos 
como hospitais, clinicas, postos médicos, portos, etc  

xxiv. RESÍDUOS PÚBLICOS - Resíduos provenientes de varrições, podações de árvores 
etc, que se encontram nas vias públicas.  

xxv. RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS - Resíduos de qualquer origem similares à do lixo 
domiciliar.  

xxvi. AJUDANTE / SERVENTE - Trabalhador que executa os serviços complementares de 
capinação, roçagem, limpeza de feiras e retirada de terra, etc.  

xxvii. SETOR - Área delimitada compreendendo logradouros e vias pavimentadas, onde 
está organizado o conjunto de unidades elementares (trechos) de varrição 

xxviii. TRECHO DE VARRIÇÃO - E a divisão de uma área ou de um conjunto de vias, com 
extensão limitada, destinada a cada dupla de garis por turno de trabalho.  

xxix. VELOCIDADE DE COLETA - Velocidade medida em massa / tempo, na qual o 
conjunto guarnição do veículo coletor realiza a coleta. 

20. DEMANDA DO ÓRGÃO 

a. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:  
b. População de 67.170 (sessenta e sete mil cento e setenta) habitantes; 
c. Permanência constante de barracas na área da feira e realização de feira livre uma vez por 

semana;  
d. Os principais eventos públicos são carnaval, festa junina e o aniversário da cidade, este último 

acontece em localidades de interior do Município além da sede; 
21. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 8.666/1993, da Lei n.º 10.520 de 2002, 
a Contratada que, no decorrer da contratação:  

i. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;  
ii. Apresentar documentação falsa;  
iii. Comportar-se de modo inidôneo;  
iv. Cometer fraude fiscal;  
v. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, ou no Contrato. 

b. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 
 
 

i. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

ii. Multa:  
1. 1. Moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;  
2. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser 
cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades 
não supere o valor total do contrato.  

iii. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de [município], pelo 
prazo de até dois anos;  

1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera 
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n.º 
87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n.º 205/2011/DECOR/CGU/AGU e 
Acórdãos n.º 2.218/2011 e n.º 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

iv. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no CRC pelo 
prazo de até cinco anos;  

v. 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 pelos prejuízos 
causados; 

vi. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
vii. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:  

1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos;  

2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; III. 
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  

viii. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993.  

ix. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

x. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados 
judicialmente.  

1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
pela autoridade competente.  

xi. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro 
Cadastral - CRC.  

xii. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
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ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
xiii. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão 

previstas no Edital. 
 

 
 
 
 

WARLY DA SILVA FREITAS 
Secretário Municipal de Obras, TRANSPORTES, Àgua, Urbanismo e Energia 

Portaria de Nomeação nº 142/2021 
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ANEXO III 

Minuta da Ata de Registro de Preços 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2021 ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Aos XXXXXX dia(s do mês de XXXXX de XXX XXXXX , o MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, com sede na , nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decretos Federais n°. 

7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e n° 8.250 de 23 de Maio de 2014, decreto Municipal de 05 de Janeiro de 2018, 

bem como das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços n° xxxxxxx, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido 

os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE ATA O REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER 

CONTÍNUO, DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETA DE LIXO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE, COMPREENDENDO A SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS, COM 

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E 

DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RESPEITADO O DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS E 

CUSTOS UNITÁRIOS, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS NORMAS DE EXECUÇÃO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Itens 

 

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Ficam registrados os preços definidos na tabela abaixo, e neles estão inclusos toda espécie de tributos, 

diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes 

ao fornecimento.  

2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e 

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de 

redução dos preços praticados no mercado. 

2.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 

gerenciador convocará o (s) licitante (s) para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

2.4. O (s) licitante (s) vencedor (es) que não aceitar (em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 

serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

2.5. A ordem de classificação do licitante vencedor que aceitar reduzir seus preços aos valores de mercado observará 

a classificação original. 

2.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o (s) licitante (s) vencedor (es) não puder 

(em) cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I – Liberar o (s) fornecedor (es) vencedor (es) do certame do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
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apresentados. e  

 

II - Convocar os demais licitantes para assegurar igual oportunidade de negociação. 

2.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 

facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento pretendido nas hipóteses 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a 

preferência de serviço em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Os quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro 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 aderirem.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA 

EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão 

gerenciador deverá:  

a) Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

b) Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido. 

c) Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.  

4.2. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de 

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

a) Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas 

sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento.  

b) Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.  

4.3. Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços 

e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

4.4. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de 

restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

4.5. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a 

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de 

seus encargos.  

4.5.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, 

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória 

de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

4.5.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter 

possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles 

decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o 

prazo de um ano. 

4.5.3. Não será concedida a revisão quando: 

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada. 

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após 

a finalização da vigência da Ata.  

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada. 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, 
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a previsibilidade da ocorrência do evento.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada pela Administração:  

5.1.1. Automaticamente:  

a). Por decurso de prazo de vigência.  

b). Quando não restarem outros licitantes registrados.  

c). Quando caracterizado o interesse público. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA MODALIDADE DE PAGAMENTO  

6.1. Anota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no 

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros 

CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.  

6.2. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do produto 

mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente. 

6.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, devendo, para isto 

estar explicitado na proposta nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

efetuado o crédito. 

 6.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo 

de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras.  

6.5. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certificado de Regularidade do 

FGTS, a certidão específica quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, a Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida da União e a certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 6.6. A regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada será confirmada, mediante a consulta efetuada por 

meio eletrônico.  

6.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de 

responsabilidade da empresa contratada.  

6.8. Havendo erro no documento de cobrança, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a empresa 

contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, nesse caso, quaisquer ônus por parte 

da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo, durante esse período, 

ser firmado contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e 

entidades da Administração Direta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo no contrato e na 

ordem de emissão de fornecimento. 

 

CLÁUSULA NONA – DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 

 9.1. A emissão da Ordem de fornecimento constitui o instrumento de formalização do objeto contratado. 
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 9.2. Quando houver necessidade do objeto contratado por algum dos órgãos participantes da Ata, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para o fornecimento no prazo de até 03 (três) dias úteis, após a Ordem 

de fornecimento.  

9.3. 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.  

9.4. Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser 

de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser 

expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem fornecer o objeto licitado ao preço e nas 

mesmas condições do primeiro colocado, observado a ordem de classificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 

10.1. O Órgão Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do licitante vencedor quando couber o disposto 

no art 20 do Decreto nº 7.892/2013, tendo a seguinte regra: 

 I - Descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 

ou 

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art 7º da Lei nº 

10.520, de 2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

10.2. O Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de força maior, 

que comprovada e justificadamente prejudique o cumprimento da ata, por razão de interesse público ou a pedido do 

licitante.  

10.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão 

formalizados por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.  

10.4. O cancelamento será a pedido, quando a empresa vencedora do certame comprovar:  

a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de 

força maior.  

b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do produto. 

 c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93. 

 10.5. Por iniciativa da CONTRATANTE quando:  

a) O (s) fornecedor (es) do certame perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório.  

b) O (s) fornecedor (es) do certame não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

 c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Ata de Registro 

de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a Autorização para execução do fornecimento no prazo estabelecido. 

e) O (s) fornecedor (es) incorrer (em) nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme previsão dos 

incisos de I a XII e XVII do art 78, da Lei n° 8.666/93. 

 f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o fornecedor se recusar a reduzi-

lo.  
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10.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a CONTRATANTE fará o devido apostilamento na 

Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro, caso não opte pelo cancelamento 

total da Ata quando frustradas as negociações com os licitantes registrados remanescentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO 

PARTICIPANTES 

11.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, desde que 

devidamente justificada a vantagem, e mediante anuência do órgão gerenciador.  

11.2. O Órgão Não Participante, a que se refere o Decreto nº 7.892/2013 (art 2º, V), somente poderá fazer uso da 

Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata. Os órgãos e entidades que não participaram 

do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse 

junto a CONTRATANTE, por ofício, para que indiquem os possíveis fornecedores e respectivos preços registrados.  

11.3. O Órgão Não Participante, a que se refere o Decreto nº 7.892/2013 (art 2º, V), somente poderá fazer uso da 

Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata.  

11.4. Caberá ao (s) licitante (s) vencedor do certame, beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do objeto decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão(s) 

participante(s). (§ 2º do art 22 do Decreto nº 7.892/2013).  

11.5. As contratações por cada Órgão Não Participante não poderão exceder a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de preços para o Órgão 

Gerenciador e Órgão (s) Participante (s). (§ 3º do art 22 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 

9.488/2018).  

11.6. O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (§ 4º do art 

22 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018).  

11.7. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada 

em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. (§ 6º do art 22 do Decreto nº 7.892/2013).  

11.8. Compete ao Órgão Não Participante 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. (§ 7º do art 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 12.1. Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DEIPIXUNA DO PARÁ/PA, órgão gerenciador, a consolidação de dados 

para a realização do procedimento licitatório e a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de 

Registro de Preços. 

12.2. O Órgão Gerenciador realizará pesquisa periódica para comprovar a manutenção da vantagem da Ata de 

Registro de Preços. (art 9º, XI, Decreto nº 7.892/2013).  

12.3. Quando do gerenciamento da Ata de Registro de Preços, será a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ/PA conforme art 5º do Decreto nº 7.892/2013:  

 a) Conduzirá eventuais renegociações dos preços registrados.  

b) Aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento 

licitatório. 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 
 
 

12.4. O Órgão Gerenciador promoverá as negociações e todos os procedimentos relativos à revisão e ao 

cancelamento dos preços registrados, obedecendo as disposições do Capítulo VIII do Decreto nº 7.892/2013. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DA ATA  

13.1.Constituem parte integrante desta ata, estando a ela vinculados, como se nesta estivessem transcritos, os 

seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento: 

 a) Edital de Pregão Eletrônico Nº XXX/2021-PE-SRP-  

 b) Termo de Referência.  

c) Proposta de Preços. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

14.1. Fica eleito o foro da Comarca da Comarca de IPIXUNA DO PARÁ/PA para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

 

IPIXUNA DO PARÁ-PA,  DE  DE 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ - PARÁ E A 

PESSOA JURÍDICA XXXXXXXXXXXXXX.  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, situada à Rua Cristovão Colombo, s/nº, Centro, Ipixuna do 

pará, Estado do Pará – CEP. Xx.xxx-000, inscrita no CNPJ sob n.º xxxxxxxxxx, neste ato representada por sua titular, 

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, com endereço residencial à xxxxxx, S/n, Centro, nesta cidade 

de Ipixuna do pará, estado dp Pará, portadora da cédula de identidade n.º xxxxx, SSP-PA, CPF/MF N.º xxxxxx, no 

uso das atribuições que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas simplesmente CONTRATANTE, do outro 

lado, a Empresa ....................., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua .........................., CEP .............., 

inscrita no CNPJ/MF sob N.º....................., representada neste ato pelo seu titular o(a) Sr.(ª) .............................., sócio 

presidente, portador da cédula de identidade n.º .............., SSP-PA, CPF N.º .................., residente e domiciliada à 

Rua ..................., adiante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem pactuar o 

presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.º xxx/2021, e que se regerá pelo 

disposto na Lei Federal n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a 

seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos: seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

01 Contratação de empresa especializada para execução de serviços, em caráter contínuo, de limpeza de vias 

públicas, coleta de lixo, serviços de varrição, serviços de manutenção de área verde, compreendendo a sede 

do município e distritos, com utilização de veículos/máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e 

disponibilização de mão de obra, respeitado o demonstrativo de quantitativos e custos unitários, as 

especificações técnicas e demais normas de execução, conforme especificações no termo de referência.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO  

02 O Regime de Execução do presente Contrato é execução imediata, ao qual deverão ser fornecidos de forma 

contínua, conforme ordem de requisição, contados a partir da data da solicitação feita pela Secretaria 

requisitante ou Emissão da Nota de Empenho, nas condições estipuladas neste edital e seus anexos. 

 

§1º - A execução deste Contrato deverá ser fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Ipixuna do pará, Pará, através da 

Secretaria Municipal de Obras, que designará um servidor para anotar, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das falhas observadas.  

 

§2º - O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do serviço em desacordo com as especificações 

constantes deste Contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

03 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 

seguir especificada: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇO  

04 Em contraprestação pelos serviços aludidos na cláusula primeira o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA 

a importância total de R$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX), deste termo.  

§1º - Nos valores 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, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

§2º - Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado deverão ser tão 

somente estes, após os serviços efetivamente prestados.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

05 Os valores estipulados na Cláusula Quarta poderão ser reajustados na mesma proporção e índice utilizado 

pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações, garantindo o equilíbrio econômico financeiro do 

contrato, e das normas gerais de licitações e contratos administrativos.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

06 O prazo para pagamento da contratada é até 30 (trinta) dias, após o início do mês subseqüente ao vencido a 

realização dos serviços.  

 

§1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será 

devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo não será 

considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

07 A vigência deste contrato inicia dia XX/XX/XXXX com término pré-estabelecido para o dia XX/XX/XXXX, 

perfazendo um prazo de XX (XXXXXXXXXXXX), podendo ser prorrogado desde que observadas às 

disposições do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de 

Referência e em sua proposta;  

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;  

c) manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;  

d) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão 

de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;  

e) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade 

com as normas e determinações em vigor;  

f) disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

g) apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na 

execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados 

à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 

devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;  
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h) apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na 

execução do contrato, relação contendo nome completo, cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos 

empregados alocados;  

i) substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a 

serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;  

j) responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do item anterior;  

k) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;  

l) efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário 

na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração;  

m) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

n) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 

ou na minuta de contrato;  

o) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do § 1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993.  

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

09 O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal a obriga-se a:  

a) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as 

determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;  

b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais 

e os termos de sua proposta;  

c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  

d) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção;  

e) não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade 

de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que 

observado o limite da legislação trabalhista;  

f) pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;  

g) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

h) não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  

h.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou 

responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 

serviços de recepção e apoio ao usuário;  

h.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;  

h.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado;  
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES  

10 O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o 

Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/1993, garantida a prévia e ampla defesa em processo 

administrativo.  

§1º - A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ipixuna do pará - Pará e multa, de acordo com a gravidade 

da infração. 

 

§2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:  

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;  

b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao 

trigésimo.  

 

§3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço, realizado com atraso, ou de 

outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em 

processo administrativo.  

§4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado 

da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO  

11 A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 

prevista na Lei n.º 8.666/1993.  

 

§1º - O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei n.º 8.666/1993.  

 

§2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, não cabe ao Contratado 

direito a qualquer indenização.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO  

a) Será convocado um representante pela Prefeitura de Ipixuna do pará que exercerá a fiscalização do objeto 

licitado, registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 

encaminhada à(s) licitante(s) vencedora(s), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.  

b) Fica assegurado a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o direito de, a seu, exclusivo critério, acompanhar, 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a prestação dos serviços 

pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos 

julgados necessários ao fornecimento dos serviços.  

c) A fiscalização do objeto deste contrato será efetuada pelo Servidor Sr (o). xxxx, o qual em conjunto ou 

individualmente, deverá adotar todas as medidas necessárias à supervisão e execução do Contrato. 

 

§ 1º. Caberá ao gestor de contrato o acompanhamento do cumprimento das obrigações por parte da CONTRATADA.  

§ 2º. No desempenho de suas atividades é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução 

do presente ajuste em todos os termos e condições.  

§ 3º. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, fazendo cumprir a lei e as 

disposições do presente Contrato.  
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d) O Contratante, poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.  

e) Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas 

pela Adjudicatária, sem ônus para o CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES  

13. É vedado ao Contratado:  

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  

b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos 

previstos em lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES  

14. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º 8.666 de 1993.  

 

§1º - A CONTRATADA é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

§2º - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as Contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO  

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em conformidade com a Lei n.º 

8.666/1993 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de Ipixuna do pará - Pará, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor, para um 

só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas 

testemunhas, para que produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que 

ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.  

 

Ipixuna do pará, .... de .............. de ............  

 

_________________________________________  

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CONTRATANTE  

 

REPRESENTANTE P/ EMPRESA 

CONTRATADA  

 

TESTEMUNHAS:  

1) _________________________________ CPF N.º  

2) _________________________________ CPF N.º 

 


