
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

 

  

 

 

Pregão Eletrônico nº 032/2019 
Data de Abertura: 19/11/2019 às 09:00 

no sítio www.portaldecompraspublicas.com.brr 

OBJETO 

Contratação de Pessoa Jurídica Para Serviços Continuados de: Coleta de Resíduos Sólidos; condução de veículos e 

Entrega de Material; Conservação e Limpeza em Ambiente escolar; Conservação e Limpeza em Ambiente escolar; 

Conservação e Limpeza em Geral e  Recepção e Portaria. 

Valor Total Estimado 

R$ 24.915.793,60 (vinte e quatro milhões novecentos e quinze mil setecentos e noventa e três reais e sessenta 

centavos) 

Registro de 
Preços? 

Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicação 

SIM SIM TERMO DE CONTRATO GLOBAL 

 

 

 

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige 

Amostra/Dem.? 

Dec. nº 

7.174/2010? 

NÃO NÃO NÃO NÃO 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 24 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro. 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até 14/11/2019 Até 14/11/2019  

 

 
 

 

 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões pelo endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, selecionando as 

opções.  O edital e outros anexos estão disponíveis para download no e também no  endereço 

www.saomigueldoguama.pa.gov.br, opção Licitações. 

- 

Observações Gerais 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2019 

 

 

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá -PA, por meio da Comissão de Licitação Municipal, 

realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por Lote, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro 

de 2010, da Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 

do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

 

DIA: 19 de novembro de 2019 

HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.brr 

 

1. SEÇÃO I – DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto Contratação de Pessoa Jurídica Para Serviços Continuados 

de: Coleta de Resíduos Sólidos; condução de veículos e Entrega de Material; Conservação e Limpeza 

em Ambiente escolar; Conservação e Limpeza em Ambiente escolar; Conservação e Limpeza em 

Geral e  Recepção e Portaria para Atender a Demanda das Secretarias  Solicitante, em regime de 

empreitada por preço Global, conforme especificações constantes nos anexos deste Edital.  

 

2. SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. A despesa anual com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 24.915.793,60 (vinte 

e quatro milhões novecentos e quinze mil setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), 

conforme o orçamento anexo. 

 

3. SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas 

no Sistema de Cadastramento no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando- se a respeito do 

funcionamento e regulamento do sistema. 

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema ou administração responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.4. Não poderão participar deste Pregão: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.4.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a 

Prefeitura, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.4.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação; 

3.4.3. empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

3.4.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no 

art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

3.4.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei 

nº 8.429/92; 

3.4.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666/93; 

3.4.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 

8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas 

listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco 

importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou 

mesmo a atuação no processo licitatório. 

3.4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.4.8. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 

objeto deste Pregão; 

3.4.9. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

3.4.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

3.4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.4.12. cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 19 de 

julho de 2012. 

3.5. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, 

conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 

115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, licitante 

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, 

porventura venha a ser contratada, não poderá se beneficiar da condição de optante e 

estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da 

legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a 

contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o arts. 17, inciso 

XII, 30, inciso II e 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 

e alterações. 

3.5.1. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, 

após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar 

cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a 

assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra 

(situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas 

Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso 

II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações. 
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4. SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

4.1. As licitantes poderão vistoriar o(s) local(is) em que serão executados os serviços até o 

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de 

se inteirar das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento 

de horário junto ao Serviço da Secretaria de Administração. 

 

5. SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.1.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 

global anual da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, 

tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

5.1.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 

com as exigências do Edital. 

5.1.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, 

que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

5.1.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC 

nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.1.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

5.2. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.2.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

5.2.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

5.2.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 

avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do Decreto 

n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia. 

5.2.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, 

mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o 

início da oferta de lances. 

5.2.4. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

5.2.5. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 

ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

6. SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 

hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
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6.3. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

7. SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

8. SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas 

do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

no sistema. 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

8.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

8.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

expressa às participantes no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 

antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

8.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 

fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a fase de lances. 

 

9. SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa 

de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, 

apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro 

colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor 

estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

9.1.2. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, 

convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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9.1.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o 

sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a 

vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; 

9.1.4. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n.º 123/2006; 

9.1.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento 

licitatório prossegue com as demais licitantes. 

 

10. SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 

para a contratação. 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

 

11. SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

11.1. As licitantes provisoriamente deverão encaminhar suas propostas de preço adequada ao 

último lance, devidamente preenchida para os Serviços, em arquivo único, no prazo de 60 

(sessenta) minutos, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por e-mail: 

saomiguel.cpl.eletronico@hotmail.com. 

11.2. A proposta de preço deverá conter, ainda, os seguintes documentos: 

11.2.1. Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pela 

licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais 

componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto de 

serviço envolvido na contratação, podendo ser utilizado como modelo o Anexo V 

deste Edital; 

11.2.2. GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) da 

licitante. 

11.2.3. Apresentar memória de cálculo ou o documento apto a comprovar o Fator 

Acidentário de Prevenção (FAP) da licitante não forem enviados concomitantemente 

à proposta. 

11.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

11.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 

compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da 

proposta com as especificações técnicas do objeto. 

11.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal da Prefeitura ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão. 

11.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

11.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela 

ou à totalidade de remuneração. 

11.8. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de 

composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços 

mailto:saomiguel.cpl.eletronico@hotmail.com
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unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela Prefeitura 

11.9. Não serão aceitas propostas com valores globais superiores aos estimados, 

bem como: 

11.9.1. Propostas com o valor unitário da mão de obra (total da planilha de custos e 

formação de preços de um empregado) superior ao estimado pela 

Administração; 

11.10. Propostas com o valor total superior ao estimado pela Administração, se 

houver; 

11.10.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor 

global quanto os valores unitários estimativos da contratação. 

11.10.2. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis. 

11.10.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos 

na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

11.10.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 

diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de 

comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os 

seguintes procedimentos: 

11.11. questionamentos junto à  proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

11.11.1. verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 

normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

11.11.2. levantamento de informações junto aos órgãos públicos competentes; 

11.11.3. consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

11.11.4. pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

11.11.5. verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada; 

11.11.6. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

11.11.7. verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente; 

11.11.8. levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos 

de pesquisa; 

11.11.9. estudos setoriais; 

11.11.10. consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 

Municipal; 

11.11.11. análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 

favoráveis que a proponente disponha para a prestação dos serviços; 

11.12. demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

11.13. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar sua 

proposta obedecendo, quanto aos salários, ao estabelecido no Anexo IV do Edital. 

11.14. Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao estabelecido neste Edital 

ou ao da norma coletiva a que estiver obrigada, dentre os dois o mais benéfico ao 

trabalhador, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta. 

11.15. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado, ou a recusa em fazê-
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lo, implica a desclassificação da proposta. 

11.16. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

11.17. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 

apontadas pelo Pregoeiro. 

11.17.1. 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.º 10.024/2019.  

11.17.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

11.17.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 

11.17.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios 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.  

11.17.4. 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; 

11.17.5. 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, e a ocorrência será registrada em ata; 

11.17.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 60 (sessenta) minutos,sob pena 
de não aceitação da proposta. 

11.17.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

11.17.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

11.17.9. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena 
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (Cinco) dias úteis 
contados da solicitação. 

11.17.9.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

11.17.9.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 

11.17.9.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 

11.17.9.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

11.17.9.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado 
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pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 
constantes no Termo de Referência.  

11.17.9.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica 
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

11.17.9.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão 
ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão 
ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

11.17.9.8.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 
for o caso. 

11.17.9.9. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não 
atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras 
aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. 

11.17.9.10. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas 
serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

11.17.9.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

11.17.9.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 

11.17.9.13. O Pregoeiro 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. 

11.17.9.14. 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. 

11.17.9.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

11.17.9.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro 
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. 

11.17.9.17. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, todos 
os licitantes deverão encaminhar no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos a 
proposta ajustada, o Pregoeiro examinará as propostas classificada quanto ao 
preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

11.17.9.18. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.17.9.19. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios 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.  

11.17.9.20. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável 
para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  
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11.17.9.21. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos ou prospectos com foto ou desenho de forma clara e 
detalhada, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.17.9.21.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 
prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

11.17.9.21.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo 
quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida 
pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o 
licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de 
não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) 
dias úteis contados da solicitação. 

11.17.10. O Pregoeiro 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. 

11.17.11. 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. 

11.17.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

11.17.13. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro 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. 

11.17.14. 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. 

11.17.15. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas 
diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, 
trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer 
natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, 
nada mais sendo válido pleitear a esse título; 

11.17.16. Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de 
execução rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta 
Administração. 

11.17.17. Todos os participantes independente de colocação deverão encaminhar juntamente 
com a proposta ajustada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via e-mail: 
saomiguel.cpl.eletronico@hotmail.com, as seguintes documentações: 

11.17.18. Proposta de Preço contendo as informações; 
11.17.18.1. Razão Social da empresa;  
11.17.18.2. CNPJ (número);  
11.17.18.3. Número do Fone;  
11.17.18.4. Endereço comercial;  
11.17.18.5. Banco, agência e número da conta corrente da licitante;  
11.17.18.6. Preço unitário e total e por extenso;  
11.17.18.7. Moeda;  

11.17.18.8. Prazo de Início dos Serviços;  
11.17.18.9. Prazo de validade da proposta;  
11.17.18.10. Prazo de Garantia;  

11.17.19. Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pela 

licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais 

componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto de 

mailto:saomiguel.cpl.eletronico@hotmail.com
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serviço envolvido na contratação, podendo ser utilizado como modelo o Anexo V 

deste Edital; 

11.17.20. GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) da 

licitante. 

11.17.21. Apresentar memória de cálculo ou o documento apto a comprovar o Fator Acidentário 

de Prevenção (FAP) da licitante não forem enviados concomitantemente à proposta. 
11.17.22. Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar 

ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da 
licitante, com o nº. da identidade do declarante. 

11.17.23. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. 
11.17.24. Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se 

fizerem necessárias. 
11.17.25. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados. 
11.17.26. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores, de modo 

a verificar se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da licitação. 
11.17.27. Declaração da licitante, a qual firma o compromisso em executar os serviços dentro das 

especificações deste edital, bem como a repor os mesmos nas condições estabelecidas, 
caso se verifique reprovação no controle de qualidade. 

11.17.28. Declaração de adimplência com a Secretaria na qual será designada a compra. A referida 
declaração deverá ser solicitada pelo licitante em papel timbrado da empresa via Protocolo 
Geral da Prefeitura, até às 12 horas, considerando 72 (setenta e duas) horas antes da 
abertura do certame. A referida declaração deverá ser apresentada em original ou em 
cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro;  

 

12. SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO 

12.1. Os participantes deverão encaminhar as certidões como condição prévia ao exame da 

documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada à verificar o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

12.1.3. Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

 

12.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA - ART. 28 DA LEI FEDERAL 8.666/93:  

12.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.2.2. 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; 

12.2.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

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

administradores; 

12.2.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio - DNRC; 

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

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 

o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

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

autorização; 

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

consolidação respectiva; 

 

12.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93: 

12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

12.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 

tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso 

I, do Decreto nº 6.106/07);  

12.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

12.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

12.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Alvará de Funcionamento e 

Inscrição municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

12.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

12.3.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

12.3.8. 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; 

12.3.9. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º§ único da 

portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação 

ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos 

enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida 

certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos; 

12.3.10. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações 

Judiciais) originária do site www.tjdft.jus.br, A certidão cível atende ao disposto no inciso 

II do artigo 31 da Lei 8.666/1993; 

12.3.11. Certidão (Nada Consta) de Distribuição Cíveis e Criminais originária do Estado de origem 

do participante através do site: (portal.trf1.jus.br/sjpa/); 

12.3.12. 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. 

 

12.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 

12.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 
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12.4.2. 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; 

12.4.3. 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 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

12.4.4. 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; 

12.4.5. 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: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

 

12.4.6. 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 .......(......) do valor estimado da 

contratação ou item pertinente. 

 

12.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Art. 27 da Lei Federal 8.666/93 

12.5.1. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins 

de qualificação técnico-operacional: 

12.5.2. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que 

comprove(m): 

12.5.3. Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a 

licitante executa ou executou contratos em atividades pertinentes e compatíveis 

com o objeto da licitação, que correspondam a 10% (dez por cento) do quantitativo 

previsto no edital de licitação; 

12.5.3.1. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos 
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concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

12.5.3.2. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) 

se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica 

principal e/ou secundária, especificada no contrato social, devidamente 

registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de 

pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

12.5.4. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica 

apresentados, por meio de cópia do instrumento que deu suporte à contratação, 

endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, dentre 

outros documentos. 

12.5.5. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão 

do respectivo contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, 

exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior. 

12.6. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

12.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados pelos licitantes, via e-mail saomiguel.cpl.eletronico@hotmail.com, no prazo de 60 

(sessenta) minutos, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, 

serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 

tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis, após 

encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail; 

12.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

12.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período. 

12.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com 

alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

12.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

12.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

12.11. No caso de inabilitação, 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 para aceitação da proposta subsequente. 

12.11.1. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante as cláusulas (12.1.1; 12.1.2; 

12.1.3; 12.3.2; 12.3.4; 12.3.6; 12.3.9; 12.3.10 e 12.3.11) em nome da empresa licitante e 

também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

mailto:saomiguel.cpl.eletronico@hotmail.com
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as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

12.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação. 

12.13. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

12.14. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora. 

 

SEÇÃO XIII – DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13. Não se exigirá demonstração do serviço ofertado. 

 

14. SEÇÃO XIV – DO RECURSO 

14.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 

qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

14.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar 

o objeto à licitante vencedora. 

14.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

14.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 

do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

14.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a 

vista dos autos a franqueada aos interessados. 

14.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

14.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

15. SEÇÃO XX – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em 

que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

15.2. A homologação deste Pregão compete ao Gestor Municipal. 

15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 

 

16. SEÇÃO XXI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 

convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
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apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e 

compatível com os termos deste Edital. 

16.3. A contratada será obrigada na assinatura do contrato apresentar a garantia 

contratual considerando 10% (dez) porcento o objeto contratado. 

16.4. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito. 

16.5. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de 

outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

16.6. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após 

negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 

obedecida a ordem de classificação. 

 

17. SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES 

17.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no Sicaf, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor 

anual estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

17.1.1. cometer fraude fiscal; 

17.1.2. apresentar documento falso; 

17.1.3. fizer declaração falsa; 

17.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

17.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

17.1.7. não mantiver a proposta. 

17.2. Para os fins da subcondição 22.1, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

18. SEÇÃO XXIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

18.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante 

petição a ser enviada exclusivamente por meio no sistema eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no horário oficial de Brasília-DF. 

18.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

18.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 

do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

18.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias 

úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o 

endereço www.portaldecompraspublicas.com.br.  

18.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 

no sistema eletrônico para os interessados. 

 

19. SEÇÃO XXIV – DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Ao setor de Licitações, compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br,/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

19.2. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

19.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 

ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

19.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 

ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

19.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos 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. 

19.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste 

Pregão. 

19.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-

2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos 

signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em 

papel. 

19.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

19.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência da Administração, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 

10.520/2002. 

 

20. SEÇÃO XXV – DOS ANEXOS 

20.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

20.1.1. Anexo I – Termo de Referência; 

20.1.2. Anexo II – Especificações do Serviço; 

20.1.3. Anexo III – Minuta do Contrato; 

20.1.4. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preço 

 

21. SEÇÃO XXVI – DO FORO 

21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de São 

Miguel do Guamá/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 

São Miguel do Guamá, 01 de novembro de 2019. 

 

 

Marco Aurélio Rezende da Rocha 

Pregoeiro 
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ANEXO I –  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Continuados de: Coleta de Resíduos 

Sólidos; condução de veículos e Entrega de Material; Conservação e Limpeza em Ambiente 

escolar; Conservação e Limpeza em Ambiente escolar; Conservação e Limpeza em Geral e  

Recepção e Portaria para Atender a Demanda das Secretarias  Solicitante que compõem o referido 

termo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo. 

 

2. DEMANDA E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

 

Item Descrição dos Serviços Educação Infraestrutura Administração Saúde Total 

1 

Serviço de coleta de Resíduos 

Sólidos - Limpar vias públicas, 

cletar lixo doméstico e entulhos 

em vias e depositar nos 

caminhões coletores, transportar 

o lixo coletado até o destino e 

outras atividades fins 

  90     90 

2 

Serviço de condução de veículos 

e Entrega de Material - Conduzir 

veículo leves e Ônibus, 

transportando pessoas e cargas. 

8 
 

  7 15 

3 

Serviço de Conservação e 

Limpeza em Ambiente escolar -  

roçar, capinar, aparar grama, 

cavar, escavar, lavar pisos, 

varrer pisos, calçadas, plantar 

pequenas mudas, adubar, 

recolher entulhos, lavar caixas 

d´água, limpar calhas, 

descarregar cargas e outros 

serviços afins. lavar louças,  

fazer e servir café e lanches, 

varrer  e passar pano em pisos, 

lavar pisos, remover poeira de 

móveis, aparelhos elétricos e 

janelas, lavar e desinfetar 

banheiros, remover capachos e 

tapetes, limpar portas e 

divisórias,  remover e 

acondicionar adequadamente o 

lixo a ser coletado, abastecer os 

banheiros de papel higiênico, 

168       168 
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limpar tetos e corrimãos, limpar 

e abastecer bebedouros, retirar 

filtros de aparelhos de ar 

condicionado  e outros serviços 

afins 

4 

Serviço de Conservação e 

Limpeza em Geral - roçar, 

capinar, aparar grama, cavar, 

escavar, lavar pisos, varrer pisos, 

calçadas, plantar pequenas 

mudas, adubar, recolher 

entulhos, lavar caixas d´água, 

limpar calhas, descarregar 

cargas e outros serviços afins, 

lavar louças,  fazer e servir café 

e lanches, varrer  e passar pano 

em pisos, lavar pisos, remover 

poeira de móveis, aparelhos 

elétricos e janelas, lavar e 

desinfetar banheiros, remover 

capachos e tapetes, limpar 

portas e divisórias,  remover e 

acondicionar adequadamente o 

lixo a ser coletado, abastecer os 

banheiros de papel higiênico, 

limpar tetos e corrimãos, limpar 

e abastecer bebedouros, retirar 

filtros de aparelhos de ar 

condicionado  e outros serviços 

afins 

 40 40 12 22 84 

5 

Serviço de Recepção e Portaria - 

Recepcionar e controlar o acesso 

de visitantes e usuários dos 

serviços; orientar e prestar 

informações sobre o 

funcionamento dos serviços 

oferecidos no sue posto de 

serviço; distribuir fichas de 

controle de atendimento; 

realizar cadastro e fichas de 

atendimentos; ter em mão 

nomes, horários de atendimento 

e controle da escala de serviço 

de protocolo em geral; 

atendimento telefônico e 

fornecimento de informações; 

receber, buscar, levar e 

distribuir internamente 

documentos, períodicos e 

correspondências; auxiliar na 

      35 35 
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organização do ambiente de 

trabalho; conferir e passar para 

o substituto a relação de objetos 

sob sua guarda, organizar 

documentos recebidos e 

registra-los nos sistemas 

próprios; fornecer informações 

acerca de andamento de 

processos e documentos, 

diretamente nos balcões de 

atendimento ou por telefone; 

efetuar recepção, triagem, 

cadastramento e fluxo 

(elaboração de guias de 

encaminhamento) de documentos 

e processos; registrar, em 

sistema próprio, dados que 

possibilitem o controle de 

remessa ou de distribuição de 

documentos e expedientes; 

acondicionar e organizar 

documentos e expedientes para 

distribuição interna e externa de 

documentos, correspondências e 

encomendas, com a realização de 

controles, realizar outras 

atividades de mesma natureza 

profissional e grau de 

complexidade sempre com 

simpatia, cordialidade ética e 

responsabilidade  

6 

Serviço de Vigilância Patrimonial 

- Vigiar, guardar e zelar pela 

integridade e segurança do 

patrimônio e pessoas. Vigiar para 

inibir tentativas de crime (roubo, 

furto ou dano) anotar 

irregularidades e ocorrências 

constatadas durante os turnos 

de serviços e comunicar 

imediatamente ao superior 

hierárquico. Controlar  o acesso 

e orientar visitantes, abrir e 

fechar portões para saída e 

entrada de veículos, fazer 

rondas e vistorias constantes. 

Vistoriar todas as dependências 

para verificar aparelhos e luzes 

acesas, janelas e portas abertas 

após o expediente. 

30 
 

  5 35 
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3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

3.1.1. A abertura de processo licitatório tem como objetivo contratar empresa 

especializada na  prestação  de serviços de  limpeza e conservação predial, 

considerados essenciais ao desenvolvimento das atividades  meio e fim da  Secretaria 

Municipal de Administração de são Miguel do Guamá, com a finalidade de  manter os 

ambientes de trabalho e as instalações do Complexo Administrativo, dos mercados e 

cemitérios permanentemente limpos e saudáveis,  proporcionando ao público interno e 

externo condições  de higiene e conforto, além da manutenção e conservação dos 

mesmos. A contratação pretendida faz-se necessária em virtude da Prefeitura 

Municipal de São Miguel do Guamá-PA, não dispor em seu quadro de pessoal 

permanente de mão de obra suficiente para atender à necessidade  diária de limpeza 

e conservação do patrimônio público, além de oferecer condições de higiene e 

salubridade aos servidores, contribuintes e demais cidadãos que frequentam as 

instalações do Complexo Administrativo da Prefeitura Municipal de São Miguel do 

Guamá e demais órgãos. Desta forma, a contratação dos serviços é de suma 

importância para o bom funcionamento dos referidos ambientes e espaços de 

prestação adequada do serviço público à população guamaense e em observância aos 

princípios da economicidade e eficiência e do elevado padrão na satisfação do 

interesse público. Pelo exposto afirmamos que tal procedimento é imprescindível para 

o andamento das atividades precípuas da Prefeitura Municipal de São Miguel do 

Guamá; 

3.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

3.2.1. A contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços terceirizados 

justifica-se em razão da grande demanda de serviços administrativos na Secretaria 

Municipal de Educação e suas 84 (oitenta e quatro) Unidades Escolares de Educação 

Infantil e Fundamental, considerados essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos de 

gestão, que tem por objetivo manter a qualidade do trabalho proporcionando ao 

público interno e externo o bem estar, assim como, a conservação e manutenção dos 

bens públicos. Tendo em vista que a reduzida força de trabalho, é visível a carência 

de profissionais para executar atividades auxiliares, como atendimentos na recepção, 

secretaria, entrega e arquivamento de documentação, transporte de materiais e 

outros conforme termo de referência em anexo; 

3.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

3.3.1. A abertura de processo licitatório tem como objetivo contratar empresa 

especializada na prestação de serviços de limpeza Urbana, Coleta de Resíduos Sólidos 

e Limpeza e Conservação predial, serviços considerados essenciais ao desenvolvimento 

das atividades meio e fim da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Miguel 

do Guamá.: 1- Serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e entulhos, limpeza 

de vias públicas com varrição, capinação e desobstrução de valas, canais e bueiros, 

bem como, a limpeza e conservação de prédios em geral. Os serviços de coleta de 

resíduos sólidos domiciliares deverão ter a garantia de que serão ser removidos e 

manejados de forma apropriada, observando os parâmetros da política municipal de 

gerenciamento de resíduos sólidos visando  a qualidade dos serviços prestados à 

coletividade. 2- Serviços de limpeza e conservação dos prédios que tem como objetivo 

manter os ambientes de trabalho permanentemente limpos e saudáveis, 

proporcionando ao público interno e externo condições de higiene e conforto, além da 

manutenção e conservação dos prédios públicos, em caráter permanente. A 

contratação pretendida faz-se necessária em virtude da Prefeitura Municipal de São 
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Miguel do Guamá-PA, não dispor em seu quadro de pessoal permanente de mão de 

obra suficiente para atender à necessidade  diária de coleta de resíduos sólidos,  

limpeza urbana  e conservação predial, além de oferecer condições de higiene e 

salubridade aos servidores, contribuintes e demais cidadãos que frequentam as 

instalações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,  da Garagem em 

geral, as vias públicas e demais unidades ligadas a Secretaria . 

3.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

3.4.1. A abertura do Processo licitatório tem como objetivo contratar empresa especializada na 

prestação de serviços terceirizados para apoio na rotina administrativa, considerados 

essênciais para a realização das atividades da Secretaria de Saúde. A contratação 

justifica-se pelo fato da Secretaria não dispor em seu quadro de pessoal permanente, 

mão de obra suficiente para atender à necessidade diária e crescente dos serviços 

oferecidos nas instalações do prédio da Secretaria, do Hospital Municipal, das 

unidades básicas e demais serviços de Saúde disponíveis no Município, considerando-

se a grande demanda de tarefas administrativas que são apoio e meio para a 

realização das atividades fins desta secretaria, ressaltamos que é imprescindível a 

contratação de mão de obra qualificada para atender as necessidades do público alvo 

e desenvolver um bom trabalho para a evolução dos serviços e cumprimento das metas 

propostas no Plano Municipal de Saúde do Município. 

 

 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO 

4.1. Secretaria Municipal de Educaçao; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria 

Municipal de Agricultura; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de 

Infraestrutura; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Trabalho 

e Assistência Social. 

 

5. VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o 

limite de 60 (sessenta) meses. 

5.2. A execução contratual terá início a partir da emissão da ordem de serviço. 

 

6. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Secretaria de Administração. 

 

 

São Miguel do Guamá, 11 de Setembro de 2019 

 

 

 

Secretario Municipal de Infraestrutura 

Antonio Carlos Amaro Costa 

Secretaria Municipal de Administração 

Deusirene M da Costa 

  

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Leidivane Borges dos Santos 

Secretario Municipal de Educação 

Deusimar Dantas de Lira 
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes: 

a) CONTRATANTE: Prefeitura Municipal e Secretarias; 

b) CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado 

o objeto desta licitação, após a assinatura do contrato; 

c) FISCALIZAÇÃO: Servidor(es) designado(s) formalmente para representar a 

CONTRATANTE, responsável(eis) pela fiscalização dos serviços. 

2. PREPOSTO 

2.1. A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela fiscalização, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que 

for necessário. Na declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e do documento 

de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

2.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis 

após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para esse 

fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais 

ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos 

pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência. 

2.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 

prestados. 

2.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

3. FORNECIMENTO DE UNIFORMES 

3.1. A CONTRATADA deverá providenciar para que os profissionais indicados apresentem- se no local de 

prestação dos serviços trajando uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os uniformes 

deverão ser aprovados previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE e conter as 

características básicas – Especificações Técnicas dos Serviços. 

3.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar 

do início da prestação dos serviços. 

3.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada refere-se ao previsto para o período de um ano, 

porém, deverá ser fornecida a metade a cada seis meses, exceto para eventual item com 

quantidade anual igual a 1 (um), que deverá ser fornecido no início da execução contratual e no 

início de cada período prorrogado, se houver. 

3.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da 

CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às 

especificações. 

3.5. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor, 

modelo, desde que previamente aceitas pela FISCALIZAÇÃO. 

3.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja 

cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 
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3.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho. 

3.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega 

dos novos. 

 CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos. 
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO N.º  /20 QUE ENTRE 

SI   CELEBRAM   A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA 

ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS  

SOLICITANTE NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA 

DOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. 

 

 

 

CONTRATANTE: A Prefeitrua Municipal de São Miguel do Guamá com sede no [inserir endereço 

completo], inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 00.000.607/ - , representado pelo seu[inserir função da 

autoridade  competente], Senhor(a) [inserir nome do titular ou substituto], de acordo com a 

[delegação/subdelegação]de competência contida no inciso            do art.  da Portaria da 

[Presidência ou Segedam] n.º  , de  . 

 

CONTRATADA:  ,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob o n.º  , 

estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir 

nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º órgão expedidor/unidade da federação] e CPF 

(MF) n.º  [inserir  número e 

, de  acordo  com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto 

social]. As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído 

no Processo Administrativo nº 20190000-0 (Pregão Eletrônico 000/2019), mediante as cláusulas e 

condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços 

Continuados de Limpeza de Vias Públicas, Vigia, Motorista e Outros para Atender a Demanda das 

Secretarias  Solicitante, em regime de empreitada por preço total, em modelo de contrato por 

desempenho/resultado, conforme especificações dos anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 

000/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1. O valor total anual estimativo deste contrato é de R$  ( ). 

2.2. O valor total estimativo deste contrato para 30 (trinta) meses é deCLÁUSULA TERCEIRA – DA 

DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.3. A despesa orçamentária da execução deste contrato para o exercício de  , no valor de R$  

 (  ), correrá conforme a Nota 

de Empenho  n.º   , de 

  /  /  . 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

3.1. A execução contratual terá início a partir da emissão da ordem de serviço. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

   

R$  (  ). 
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4.1. O prazo de vigência deste contrato é de 30 (trinta) meses, contados de / / a    / / . 

4.2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado 

formalmente pela autoridade competente: 

4.2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

4.2.2. A Administração tenha interesse na continuidade dos serviços; 

4.2.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e A 

CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 

(vinte) dias corridos, contados do 1º (primeiro) dia útil seguinte à data que a CONTRATADA 

recebeu a sua via do contrato assinada, comprovante de prestação de garantia no valor de R$              

(  ), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, 

com  vigência  de  /  /__  a  /  /  , podendo optar por caução em  dinheiro ou títulos da dívida 

pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

5.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

5.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

5.2.2. multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA; 

5.2.3. prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

5.2.4. obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

5.3. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, poderá decidir-se por uma das seguintes 

alternativas: 

5.3.1. apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nos subitens 2.1 a 2.4 do item 2 acima, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, na modalidade 

“Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço” com cláusula 

específica indicando a cobertura adicional de obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas 

não honradas pela CONTRATADA; ou 

5.3.2. apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e 

do Prestador de Serviço, complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-

Garantia de Ações Trabalhistas e Previdenciárias”, correspondentes a 1% (um por cento) e 

4% (quatro por cento), respectivamente, do valor anual atualizado do contrato. 

5.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica, com correção monetária, em favor 

do Prefeitura Municipal. 

5.5. O descumprimento do prazo fixado para apresentação da garantia autoriza a Administração a 

promover o bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, no valor correspondente à garantia 

devida, a título de caução em dinheiro. 

5.6. A garantia constituída na forma do item acima é provisória, de modo que a CONTRATADA pode, a 

qualquer tempo, substituí-la por quaisquer das modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei n° 

8.666/93. 

5.7. O bloqueio efetuado com base neste item não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira 

à CONTRATADA. 

5.8. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou 

seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 

5.9. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a FISCALIZAÇÃO do 

contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de 

solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última instância 

administrativa. 

5.10. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurada pela 
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Administração com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

CONTRATADA. 

5.11. Será considerada extinta a garantia: 

5.11.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas 

as cláusulas do contrato; 

5.11.2. com a extinção do contrato. 

5.12. Isenção de responsabilidade da garantia: 

5.12.1. A Prefeitura Municipal não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses: 

5.12.1.1. caso fortuito ou força maior; 

5.12.1.2. alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais; 

5.12.1.3. descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 

fatos praticados pela Administração; 

5.12.1.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

5.13. Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade, não sendo a 

entidade garantidora parte no processo instaurado pela Prefeitura. 

5.14. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 

comunicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de 

até 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

6.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 000/2019, deve: 

6.2.1. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, 

devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção 

dessas condições; 

6.2.2. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros 

de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

6.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no 

que se referir ao acesso às dependências onde serão executados os serviços; 

6.2.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 

execução deste contrato; 

6.2.5. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e 

prestar os esclarecimentos solicitados; 

6.2.6. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com 

o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 

6.2.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 

quando da execução do serviço objeto deste contrato; 

6.2.8. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem 
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considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço 

contratado; 

6.2.9. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer que seja 

considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE; 

6.2.10. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à 

realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida; 

6.2.11. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das 

atribuições de seus empregados; 

6.2.12. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de 

trabalho, tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento 

perante situações de risco e atitudes para evitar atritos com servidores, colaboradores e 

visitantes da CONTRATANTE; 

6.2.13. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 

6.2.14. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a fiscalização do 

contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos 

empregados; 

6.2.15. Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

6.2.16. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

6.2.17. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto; 

6.2.18. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 

6.2.19. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem 

como as ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE o acesso ao controle de 

frequência; 

6.2.20. Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 

6.2.21. Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de 

quaisquer equipamentos, pertencentes à CONTRATADA, que tenha levado para o local de 

execução do serviço; 

6.2.22. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da 

CONTRATANTE, por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos de 

paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária 

a execução dos serviços em regime extraordinário, para assegurar a continuidade normal 

dos serviços; 

6.2.23. Manter sede, filial ou escritório na cidade ou região metropolitana onde serão prestados 

os serviços com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da 

Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, 

treinamento, admissão e demissão dos empregados; 

6.3. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da 

prestação dos serviços, o cumprimento desta obrigação. 

6.4. Tomar providências para que todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias a 

contar do início da prestação dos serviços, possuam cartão cidadão ou outro cartão equivalente 

que possibilite consulta e recebimento de benefícios sociais, expedido por órgão/entidade 

federal responsável; 

6.5. Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da prestação dos serviços, 

junto ao INSS, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato de 

Informações Previdenciárias pela internet; 

6.6. Efetuar o pagamento de salários e demais verbas em agência bancária localizada na mesma 
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cidade ou região metropolitana em que o empregado presta serviços; 

6.7. Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos 

sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 

6.8. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

6.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE; 

6.10. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

6.11. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação; 

6.12. Autorizar a Administração, fornecendo os cálculos e os documentos necessários, a 

realizar os pagamentos de salários e demais benefícios diretamente aos empregados, bem como 

os recolhimentos das contribuições previdenciárias e os depósitos do FGTS, quando estes não 

forem honrados pela contratada, deduzindo das faturas devidas os referentes valores; 

6.13. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, 

esses valores serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados 

exclusivamente no pagamento dos salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das 

contribuições sociais e FGTS. 

6.14. Autorizar, quando de eventual rescisão contratual, a Administração a reter, 

cautelarmente, os valores das faturas correspondentes a um mês de serviço para pagamento 

direto aos empregados, até a efetiva comprovação dos pagamentos das verbas rescisórias pela 

contratada; 

6.15. Garantir que seus empregados sigam as normas de sustentabilidade da Prefeitura, 

principalmente nos cuidados com reciclagem, separação de resíduos e economia de água/energia 

por meio de treinamento e acompanhamento contínuo; 

6.16. Atender às normas técnicas sobre saúde, higiene e segurança do trabalho aplicáveis a cada 

serviço. 

6.17. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode 

onerar o objeto deste contrato. 

6.18. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários 

concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas 

os valores referentes aos salários e demais benefícios e realizar os pagamentos diretamente aos 

empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS. 

6.19. A CONTRATADA deve adotar, na execução do objeto contratual, práticas de 

sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo política de 

separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas 

dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940/2006. 

6.20. Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, e desde que haja acordo individual 

escrito ou o instrumento coletivo permita, a CONTRATADA deverá executar os serviços em dias 

e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação 

entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo coletivo de 

trabalho da categoria envolvida. 

6.21. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
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6.21.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de 

cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato; 

6.21.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização 

da CONTRATANTE; 

6.22. A subcontratação para execução do objeto. 

6.23. A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 

Eletrônico, deve: 

6.23.1. Expedir ordem de serviço; 

6.23.2. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante ou preposto da CONTRATADA; 

6.23.3. Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e devidos ajustes; 

6.23.4. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e 

outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 

6.23.5. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 

CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato; 

6.23.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente 

designados para esse fim, 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; 

6.23.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato; 

6.23.8. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas 

especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições e 

os treinamentos que se verificarem necessários; 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 

pelo (a) titular da Secretaria solicitante ou por representante da CONTRATANTE, 

devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

7.2. A atestação de conformidade da prestação dos serviços cabe ao titular do setor 

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

8.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a 

documentação a seguir relacionada: 

8.1.1. Mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura referente ao serviço prestado, cópias 

autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes 

documentos: 

8.1.2. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

8.1.3. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

8.1.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

8.1.5. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da CONTRATADA; e 
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8.1.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL: 

9.1. No prazo de 15 (quinze) dias, caso solicitado pelo fiscal do contrato: 

9.1.1. Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e 

Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros 

documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e fiscal da 

CONTRATADA; 

9.1.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 

serviços, em que conste como tomador o Órgão ou Unidade contratante; cópia 

do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) de qualquer mês da 

prestação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de depósitos 

bancários; 

9.1.3. Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, 

auxílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de 

convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços e de qualquer empregado; 

9.1.4. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem 

previstos em lei; 

9.1.5. Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária da CONTRATADA. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA O INÍCIO E O TÉRMINO 

DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, OU EM CASO DE ADMISSÃO/DEMISSÃO DE EMPREGADOS: 

10.1. No primeiro mês da prestação dos serviços: 

10.1.1. Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos 

empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, RG, CPF e documento que comprove a qualificação mínima ou a 

qualificação técnico-profissional exigida; 

10.1.1.1. Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências da 

CONTRATANTE de empregados não inclusos na relação. 

10.1.1.2. Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente 

comunicada à FISCALIZAÇÃO. 

10.1.2. Até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, ou após a admissão 

de novos empregados, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 

acompanhadas dos originais da CTPS dos empregados admitidos para a 

execução dos serviços, devidamente assinadas, e dos exames médicos 

admissionais dos empregados da CONTRATADA. 

10.2. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do 

contrato), em relação aos empregados que foram demitidos, ou após a demissão de 

qualquer empregado durante a execução do contrato, apresentar a documentação 

adicional abaixo relacionada, acompanhada de cópias autenticadas em cartório ou de 

cópias simples acompanhadas de originais: 

10.2.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 

serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

10.2.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
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rescisões contratuais; 

10.2.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS 

de cada empregado demitido. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

11.1. Recebida a documentação mencionada nesta cláusula deverá apor a data de entrega a 

Prefeitura e assiná-la. 

11.2. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o 

prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 

FISCALIZAÇÃO, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

11.3. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em 

situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão 

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 

que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

13.1. É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convenção coletiva de 

trabalho ou sentença normativa vigente à época da apresentação da proposta e adotados 

para elaboração desta. 

13.2. Inexistindo sentença normativa, convenção ou acordo coletivo de trabalho, a repactuação 

dos preços da mão de obra terá como base a pesquisa de preços realizada na mesma fonte 

utilizada para a fixação da remuneração inicial, devendo ser observados os mesmos critérios 

fixados quando da elaboração da estimativa de preços, neste caso contando-se o interregno 

mínimo da data de apresentação da proposta. 

13.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses será contado a 

partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

13.4. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o 

contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito. 

13.5. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado 

depois de extinto o contrato. 

13.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 

composição de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença 

normativa da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos 

indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado de cada um dos itens da 

planilha a serem alterados. 

13.7. Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção, acordo coletivo de 

trabalho, sentença normativa ou definidos pelo poder público, tais como auxílio alimentação e 

vale transporte, serão reajustados com base nos respectivos instrumentos legais, no mesmo 

momento – e por meio do mesmo instrumento – em que ocorrer a repactuação da mão de obra, 

com efeitos financeiros das datas das efetivas alterações de custos de cada item. 

13.8. O item “aviso prévio trabalhado” será pago somente no primeiro ano de vigência do 
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contrato. 

13.9. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, sentença normativa, acordo 

ou convenção coletiva de trabalho. 

13.10. É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com insumos e materiais, 

observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação 

da proposta. 

13.11. Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao reajuste,  nos 

termos deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a CONTRATADA, em momento 

oportuno, após o implemento da condição (interregno mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o 

reajuste de direito. 

13.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a 

partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 

13.13. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato 

sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

13.14. Para os reajustes de insumos e materiais será utilizada a variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, a cada 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte 

fórmula: 

 Fórmula de cálculo: 

Pr = P + (P x V) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 10 desta cláusula, de modo que (P x V) significa 

o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

 

13.15. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 

CONTRATADA. 

13.16. O percentual final do reajuste e da repactuação não poderá ultrapassar o percentual limite de 

crescimento da despesa pública para o exercício, fixado nos termos do novo regime fiscal 

instituído pela Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016. 

13.17. O reajustamento de preços será formalizado por termo de apostilamento. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

14.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

14.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá 

reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 

calculados ou estimados. 

14.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 

CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 

CONTRATO 

15.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se ao 

Edital e anexos do Pregão Eletrônico, constante do processo administrativo sob nº 20190000-0, bem 
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como à proposta da CONTRATADA. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

16.1. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, até o dia 20 do mês subsequente ao da 

prestação do serviço, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 1 (uma) via, para fins de 

liquidação e pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à 

contribuição previdenciária no prazo estabelecido no art. 31 da Lei 8.212/1991 e alterações 

posteriores. 

16.2. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do 

contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

16.3. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data 

posterior à indicada no item 1 desta cláusula, será imputado à CONTRATADA o pagamento dos 

eventuais encargos moratórios decorrentes. 

16.4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis, contados da 

protocolização da nota fiscal/fatura  

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 

17.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 

CONTRATADA. 

17.2. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto 

do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento 

contratado como daquele que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos e quando 

das prorrogações contratuais. 

17.3. A partir do 4º mês (inclusive) do primeiro ano de contrato de prestação de serviços, o pagamento 

da parte relativa ao serviço de limpeza será proporcional ao atendimento das metas (Fator de 

Qualidade), estabelecidas no Instrumento de Medição de Resultados - IMR – Anexo IX, que define 

objetivamente os níveis esperados de qualidade da prestação dos serviços e as respectivas 

adequações do pagamento; sem prejuízo das sanções cabíveis, previstas na Cláusula Décima Sexta. 

17.4. Caso o valor anual do contrato ou de suas alterações e reajustamentos não seja inferior ao 

CONTRATADA deverá, durante toda a execução do contrato, manter atualizada a vigência da 

garantia contratual;  

17.5. À CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação 

de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato. 

17.6. A CONTRATANTE está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos 

empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem 

honrados pelas empresas. 

17.7. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, 

cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a 

multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

17.8. A não apresentação da documentação de que trata a Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, nos prazos especificados, ou o 

não atendimento de regularização no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de solicitação pela 

fiscalização, poderá ensejar a rescisão do contrato. 

17.9. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% 

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: 
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EM = encargos moratórios devidos; 

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

índice de compensação financeira = 0,00016438; e 

VP = valor da prestação em atraso. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FONTE 

18.1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, 

às retenções na fonte nos seguintes termos: 

18.1.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o 

PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, 

conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações; 

18.1.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 

971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e 

alterações; 

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 

Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em vigor. 

18.2. A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, juntamente com a nota 

fiscal correspondente aos serviços prestados, declaração relativa à sua opção por tal regime 

tributário. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS SANÇÕES 

19.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a 

União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 

sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por 

cento) sobre o valor total anual da contratação, a CONTRATADA que: 

19.1.1. apresentar documentação falsa; 

19.1.2. fraudar a execução do contrato; 

19.1.3. comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.4. cometer fraude fiscal; ou 

19.1.5. fizer declaração falsa. 

19.2. Para os fins de reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 

único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

19.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei 

nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, 

inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA 

poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo e 

nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

19.3.1. Advertência; 

19.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 

19.3.3. 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 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

ou 
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19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

19.4. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 

19.4.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias 

contados da data estipulada para início da execução contratual; 

19.4.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) 

dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

19.5. No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de 

5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

19.6. Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a CONTRATADA se enquadrar em 

qualquer das situações, respeitada a graduação de infrações. 

19.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA: 

19.8. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias 

contados da data estipulada para início da execução contratual; 

19.9. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 (cinco) 

dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

19.10. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor anual do 

contrato. 

19.11. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA: 

19.11.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias 

contados da data estipulada para início da execução contratual; 

19.11.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 (sete) 

dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

19.12. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) do valor anual do 

contrato. 

19.13. O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de falha na 

execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do objeto, sem prejuízo da 

aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

19.14. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 
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ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 000/2019 

 

Pelo presente instrumento, O Município de São Miguel do Guamá, por intermédio da Prefeitura Municipal 

de São Miguel do Guamá, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.193.073/0001-60, com sede na BR 010, S/N, 

Bairro: Industrial Cep: 68660-000,  representada legalmente pelo excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. 

Antônio Leocádio dos Santos, brasileiro, Solteiro, portador do CPF n° 000.000.000-00, residente e 

domiciliado em São Miguel do Guamá, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, 

na forma ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS – SRP, sob nº xxxxxxxxxxxx,  publicada na 

Impressa Nacional, Diário dos Municípios, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s), nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) por item, atendendo as 

condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e 

regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em 

conformidade com as disposições a seguir. 

 

1. DO OBJETO 

1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de 

Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Continuados de: Coleta de Resíduos Sólidos; condução 

de veículos e Entrega de Material; Conservação e Limpeza em Ambiente escolar; Conservação e 

Limpeza em Ambiente escolar; Conservação e Limpeza em Geral e  Recepção e Portaria para 

Atender a Demanda das Secretarias  Solicitante que compõem o referido termo, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos abaixo, especificado(s) no Termo de Referência, anexo 

do edital de Pregão nº ........../2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 

do 

TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

X 

Especificaçã

o 

Marca  

(se exigida no 

edital) 

Modelo 

(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidade Valor Um Prazo 

garantia 

ou 

validade 

        

 

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, 

podendo ser prorrogada atendendo o art. 12 do Decreto nº 7.892/13. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
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4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

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

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. 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 

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

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.9.1. Por razão de interesse público; ou 

4.9.2. Á pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 
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5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a 

esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em2 (duas) vias de igual teor, que, depois 

de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes (se houver).  

São Miguel do Guamá-Pá (PA),00 de xxxx de 2019 

  

  

Prefeito Municipal 

Contratante 

xxxxxxxxx 

Contratada 
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