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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021-PMLA 

 

SRP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021-PMLA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2021 

 

DATA DA ABERTURA: 30/12/2021 às 09h00min,  

Na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru  
 
 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

PÚBLICA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDE (CAPINAGEM, 

ROÇAGEM E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS VEGETAIS) COM MÁQUINA OU 

BRAÇAL A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, 

ESTADO DO PARÁ. 

Prazo para recebimento proposta e documentação: 

Até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, ou seja, até 
30/12/2021 às 09h00min. 

 
Pedidos de esclarecimentos e impugnações: 

Até três dias uteis anteriores à data de abertura, ou seja, até o dia 27/11/2021, para o 

endereço: cpllimoeiro2021@gmail.com. 

 O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Portal da Prefeitura na 
URL; https://limoeirodoajuru.pa.gov.br e no Mural das Licitações do TCM/PA, 
https://www.tcm.pa.gov.br. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo 
e-mail: cpllimoeiro2021@gmail.com. 

mailto:cpllimoeiro2021@gmail.com
https://limoeirodoajuru.pa.gov.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/
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2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 

(Processo Administrativo n°. 054/2021) 

 
O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, através da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, CNPJ n°. 05.105.168/0001-85, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio 

da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru/Pa, designados pelo Decreto n° 011/2021-

GP, de 04/01/2021 e Portaria 043/2021-GP/PMLA de 01 de junho de 2021, torna-se 

público aos interessados, que fará realizar Licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na 

Modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO POR  M2”, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, de 

20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 30/12/2021 

Horário: 09h00min (horário de Brasília - DF) 

Local: (https://www.portaldecompraspublicas.com.br) 

1. DO OBJETO  

Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de limpeza pública, manutenção e conservação de áreas verde 
(capinação, roçagem e remoção de resíduos sólidos vegetais) com máquina ou braçal a 
serem realizados no município de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, em conformidade 
com seu termo de referência e demais anexos. 

1.1. A licitação será por M2, conforme tabela constante do Termo de Referência – Anexo I 

deste Edital. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o “MENOR PREÇO POR M2”, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 

CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas. 

 

2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 

representada por seu Secretário o Sr. Helder Fonseca Figueiredo. 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

2.2.1. Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais que não possuem fundos; 

2.2.2. Secretaria e Fundo Municipal de Saúde; 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.2.3. Secretaria e Fundo Municipal de Assistência Social; 

2.2.4. Secretaria e Fundo Municipal de Administração. 

 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual ou distrital que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

3.1.1. A adesão a ata de registro de preços deve ser justificada pelo órgão não 

participante mediante detalhamento das necessidades que pretende suprir por meio do 

contrato e demonstração da sua compatibilidade com o objeto discriminado na ata, não 

servindo a esse propósito a mera reprodução, parcial ou integral, do plano de trabalho 

do órgão gerenciador. 

3.1.2. A comprovação da vantagem da adesão deve estar evidenciada pelo confronto 

entre os preços unitários dos serviços constantes da ata de registro de preços e 

referenciais válidos de mercado. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes  da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais de órgãos não participantes não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 

estabelecidos no Anexo I deste edital e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador. 

3.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços por órgãos não 

participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 

estabelecido no Anexo I deste edital e registrado na ata de registro de preços, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata, compete os atos relativos à cobrança              do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

execução ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da 

ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 
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5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4. DO CREDENCIAMENTO  
4.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da 
informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem 
confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena 
visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para os licitantes e a 
sociedade, através da rede mundial de computadores – Internet. 
4.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do 
Pregão Eletrônico, empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, 
prover o sistema de compras eletrônicas. 
4.3 O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site 
www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer 
pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a 
documentação exigida, terá acesso ao portal. 
4.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
4.3.2 O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na 
responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na 
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao 
Pregão Eletrônico. 
4.4 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema 
eletrônico, a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital, bem como manifestar sua condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006. 
4.4.1 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no 
evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o 
evento nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo 
comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto 
negociado. 
4.5 O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou 
pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

5.1 Poderão participar deste pregão quaisquer empresas interessadas que se enquadrem 
no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos. 
5.2 Todos os itens serão destinados a todas as empresas, incluindo microempresas e 

empresas de pequeno porte, com tratamento diferenciado. 
5.3 Nos itens que compõem o anexo I deste Edital, poderão participar empresas 

enquadradas como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedor 
Individual e demais empresas, do ramo de atividade pertinente ao objeto deste Pregão 
Eletrônico, que atendam às exigências deste Edital. 

5.4 Não poderão participar deste pregão: 

5.5 Empresas que não atenderem às condições deste edital; 
5.6 Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 
5.7 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de 
ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas 
suspensas de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO 
AJURU -PARÁ; 
5.7.1 Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de 
Limoeiro do Ajuru Pará; 
5.7.2 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
pregão; 

5.7.3 Empresas que possuam em seu quadro societário servidor de qualquer órgão ou 
entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Pará, bem assim a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

5.7.4 Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 
5.7.5 Que constem nos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – Controladoria 
Geral da União e Cadastro de Inidôneos do TCU. 

 

Nota explicativa: O TCU considerou que a ocorrência de “empresas com sócios em 
comum que apresentam propostas para o mesmo item de determinada licitação” e a 
“existência de licitantes reiteradamente desclassificados por não atenderem aos editais 
ou não honrarem suas propostas” sugerem o possível enquadramento nas condutas 
tipificadas o art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e que é necessária a instauração de processo 
administrativo “...com vistas à apenação das empresas que praticarem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002... [que] tem caráter 
abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas 
também ao procedimento licitatório e à execução da avença”, concluindo que os 
responsáveis pelos procedimentos licitatórios poderão ser responsabilizados em caso de 
omissão (Acórdão nº 754/2015-Plenário). 

5.7.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que 

seja sua forma de constituição; 

5.8 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”   em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.8.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

artigos 42 a 49. 

5.8.1.1 Para o ITEM 1 (ampla concorrência), participação não exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas 

produzirá efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 

porte. 

5.8.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.8.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
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5.8.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.8.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5.8.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

II do art. 5º da Constituição Federal; 

5.8.7 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 

5.9 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 

de negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DOS LANCES 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

6.10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

 

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

7.1.1 Valor unitário; (Utilizar duas casas decimais) 

7.1.2 A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista fixada no Termo 

de Referência para o ITEM; 

7.1.3 Descrição detalhada do objeto, devendo ser elaborada na forma deste Edital e 

seus anexos, contendo as quantidades e especificações dos produtos de forma 

detalhada (definidos no Anexo I deste Edital) para o(s) qual(ais) estiver 

apresentando proposta, e o(s) seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s) e preço(s) 

total(is) de cada item(ns) que estiver contando, conforme ITEM constantes no Termo 

de Referência (Anexo I) deste Edital, de maneira a demonstrar o completo atendimento 

às características constantes no Termo de Referência. 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 

registrado. 

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos produtos. 

7.4. As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data 

de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

7.4.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura 

da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos 

assumidos. 

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro irá configurar a sala de disputa para análise automática. 

8.2.1 No automático, o sistema mandará todas as propostas para a fase de lances, sem 

a necessidade de analise previa. 

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 



                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 
                                                Poder Executivo 

                                                  CNPJ: 05.105168/0001-85. 
                                               COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

End: Rua Marechal Rondon s/nº - Bairro Matinha – CEP: 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru-Pa.  

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo  em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 

do valor consignado no registro. 

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta, deverá ser de 1% (um por cento). 

8.8.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ofertados por licitantes distintos não 

poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será   de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o(a) pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
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8.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

8.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por  

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.13. O Critério de julgamento adotado será o “MENOR PREÇO POR M²”, conforme 

definido neste Edital e seus anexos. 

8.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.15. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

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

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

2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

8.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

 
8.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

8.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 
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8.20.1. No país; 

8.20.2. Por empresas brasileiras; 

8.20.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

8.20.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.22. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até  02h (duas 

horas), envie via sistema a proposta, podendo ser em único arquivo para o  ITEM vencido 

após a etapa competitiva de lances, adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e  já apresentados. 

8.23. Planilhas de composições de custos unitários, constando obrigatoriamente os 

quantitativos de material, equipamentos e mão de obra, conforme Anexo VI. 

8.23.1. Em observância aos princípios da isonomia e do julgamento objetivo e a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração, os índices de material 

apresentados nas composições de custos unitários deverão ser, obrigatoriamente, 

idênticos aos índices das composições constantes do anexo VI deste edital; 

8.23.2. Assim como os índices de material, descrito no subitem 8.23.1, os índices de 

equipamentos apresentados nas composições de custos unitários deverão ser, 

obrigatoriamente, idênticos aos índices das composições constantes do anexo VI deste 

edital; e 

8.23.3. Os índices de mão de obra apresentados nas composições de custos unitários 

deverão ser, obrigatoriamente, iguais aos índices das composições constantes do 

anexo VI deste edital ou, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)  desses índices. 

NOTA IMPORTANTE: Caso os índices de material, equipamentos e mão de obra 
desobedeçam aos patamares indicados nos subitens 8.23.1, 8.23.2 e 8.23.3, acima, 
as propostas serão desclassificadas. 

 
8.24. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

9.1. 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 nº. 10.024/2019. 

9.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de  pessoal 

do órgão gerenciador ou participantes deste processo, ou, ainda, de pessoas físicas ou 
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jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

máximo fixado neste edital ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais 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. 

9.3.2. Os valores máximos aceitáveis para o ITEM licitado são os constantes no item 1 

(OBJETO), subitem 1.2 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, não  podendo 

ser, em hipótese alguma, superior a esses valores. 

9.4. 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 fundamentarem a suspeita. 

9.5. 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. 

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02h  (duas horas), sob 

pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1. 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. 

9.6.2. Dentre os documentos passiveis 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. 

9.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

9.7.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do(a) Pregoeiro(a). 

9.7.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, para o endereço descrito no preâmbulo  deste 

edital. 

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

9.9. 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. 

9.9.1. 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. 

9.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

9.10. 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. 

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

apontadas pelo Pregoeiro. 

9.12. No item 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. 

9.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10. DA HABILITAÇÃO  
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 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: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

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

c) 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). 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

 

Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, além do tradicional 
SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – 
Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação. 

 

10.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa   Jurídica 

do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre 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. 

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas. 

 
10.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
10.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

 
10.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

10.2. Caso atendida as condições de participação, a habilitação das licitantes será 

verificada por meio do SICAF, dos Níveis I ao IV e VI do cadastro da pessoa jurídica e da 

documentação complementar especificada neste Edital. 

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) 

Pregoeiro(a) lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 
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Nota Explicativa: Com o advento da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3/2018, 

somente passou a ser necessária a apresentação de originais não-digitais no caso de 

dúvidas quanto à integridade do documento digital. Por essa razão, recomenda-se que 

os documentos digitais sejam utilizados para formação do procedimento administrativo. 

 
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.7. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
10.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

10.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

filial ou agência; 

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

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

administradores; 

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

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

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

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

10.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
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Nota Explicativa: Dispõe a Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, que: “Art. 13. A 

Regularidade Fiscal Estadual, Distrital e Municipal, junto ao SICAF, do fornecedor considerado isento 

dos tributos estaduais ou municipais, será comprovada mediante a inserção no sistema da 

declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou 

outra equivalente, na forma da lei.” 

decreto de autorização; 

10.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

10.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

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

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

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

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

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

10.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

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

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

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo 

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

o objeto contratual; 

10.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

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

10.9.7. Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

 

10.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10.10.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social 2020, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na 

Junta Comercial ou registrados eletronicamente na Receita Federal, através do 
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sistema SPED contábil, conforme o caso, e assinados por um diretor e um 

profissional habilitado e com registro no CRC, 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; 

10.10.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite- se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período ao período de sua existência; 

10.10.1.2. Será levada em consideração a Instrução Normativa RFB nº 2023, de 28 

de abril de 2021, que prorroga o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital 

(ECD) referente ao ano-calendário de 2020, para aqueles que utilizam o sistema 

SPED Contábil da Receita Federal. 

10.10.1.2.1. As empresas que declararem em ata, que irão realizar a entrega da 

Escrituração Contábil Digital (EDC) referente ao ano-calendário de 2020, via 

sistema SPED Contábil da Receita Federal, estão sujeitas a verificação futura, 

onde, constatando a não realização da mesma via sistema citado, estará sujeita 

as penalidades previstas em edital. 

 

Nota Explicativa 1: “O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais 

demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/93 é o 

estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao 

término do exercício social (30 de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura 

de propostas em data posterior a esse limite, torna-se exigível, para fins de qualificação 

econômico-financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao 

exercício imediatamente anterior”. (Acórdão nº 1999/2014- TCU-Plenário) 

Nota Explicativa 2: “Se não houver cláusula no edital que especifique o exercício a que 

devam se referir, o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício 

imediatamente anterior somente podem ser exigidos se a convocação da licitante para 

apresentação da documentação referente à qualificação econômico-financeira (art. 31 

da Lei 8.666/1993) ocorrer após a data limite definida nas normas da Secretaria da 

Receita Federal para a apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) no Sistema 

Público de Escrituração Digital (Sped)”. (Acórdão n°. 2293/2018 – TCU - Plenário). 

10.10.1.3. Certidão negativa de falência ou certidão de recuperação judicial, 

emitida pelo referido Cartório Distribuidor competente, da sede da licitante. As 

certidões que não fixarem prazo de validade, só serão aceitas, aquelas expedidas 

até no máximo 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura da presente licitação. 

10.10.2. 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: 

 
 

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   
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 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG=   Ativo Total  

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  
 
 

LC = 
                         Ativo Circulante  

Passivo Circulante 

 

10.10.3. 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, no 

mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou ITEM pertinente. 

10.10.4. As empresas recém constituídas, com menos de 01 (um) ano de existência, 

que ainda não tenha Balanço Final de exercício, deverão apresentar Balanço de 

abertura e/ou Demonstração de Resultado contábeis envolvendo seus direitos, 

obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, devidamente 

registrados na Junta Comercial ou registrados eletronicamente na Receita Federal, 

através do sistema SPED Contábil, conforme o caso. 

10.10.5. CAPACIDADE TÉCNICA: 

10.10.5.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de produtos em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por 

meio da apresentação de Atestado fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

10.10.5.2. A documentação acima justifica-se pela necessidade de se obter maior 

segurança no cumprimento dos contratos com a administração, pois a aquisição do 

objeto que ora se licita não pode dar margem a erros, o que prejudicaria toda a 

Administração e população municipal de Limoeiro do Ajuru e consequentemente 

trazendo danos ao interesse público. 

10.10.5.3. Serão considerados os atestados que comprovem o serviço de objetos 

similares, desde que comprovem a aptidão da licitante para o serviço. 

10.10.5.4. Não serão considerados os atestados emitidos por empresas 

pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, entendendo-se 

estas como aquelas que sejam controladas ou controladoras da empresa 

proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócio 

desta. E também não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em 

seu nome. 

10.11. OUTROS DOCUMENTOS 

10.11.1. A licitante deverá assinalar em campo próprio do sistema, sob pena de 

inabilitação: 

10.11.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 
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menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor 

de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. 

10.11.1.2. O pregoeiro consultará as declarações no momento da habilitação e 

deixará nos autos do processo as declarações, não sendo necessário o envio 

através do upload. 

10.11.1.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

Nota explicativa: Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 
10.13. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail: cpllimoeiro2021@gmail.com. 

Posteriormente, o Pregoeiro poderá solicitar, caso surja alguma dúvida na análise da 

autenticidade, os documentos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que 

conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via 

funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail. 

 
10.13.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal  de 

Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, para o endereço descrito no preâmbulo deste edital. 

 

10.13.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

10.13.3. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

10.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. 

10.15. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação 
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11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

do resultado da fase de habilitação. 

10.15.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública municipal, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

10.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com 

a reabertura da sessão pública. 

10.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) 

Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo 

com o estabelecido neste Edital. 

10.19. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome 

da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

10.20. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, 

são emitidos somente em nome da matriz. 

10.21. 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. 

10.22. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 

também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos 

de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos. 

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

declarada vencedora. 

 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que                dele dependam. 

11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
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12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a 

presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação 

– TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1. 

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

 

12.1 A proposta final adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do 

Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, do(s) licitante(s) 

declarado(s) vencedor(es), bem como todos os documentos que a acompanharem, 

deverá(ão) ser encaminhada(s), no prazo de até 02h (duas horas), a contar da solicitação 

do(a) pregoeiro(a) por meio da opção “Enviar Anexo” na plataforma eletrônica da sessão e 

deverá: 

12.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

12.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

12.3 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

12.3.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

13. DOS RECURSOS  

13.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

13.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

 
13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.2.2 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 

serão apreciados pela autoridade competente. 

13.2.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
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15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

importará a decadência desse direito. 

13.2.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital, para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

 

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

15.1 Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco)  dias, 

contatos a partir de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços,  podendo 

o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Caso o adjudicatário não 

assine a ata após decorrido esse prazo, será convocado o licitante remanescente. 

15.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade  para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá- lo para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 

de seu recebimento. 

15.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro do item constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do ITEM, as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

15.3.1 Será incluído na ata de registro de preços, sob a forma de anexo, o registro dos 

licitantes que aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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15.4 Para assinatura da ata de registro de Preços a licitante vencedora deverá 

comprovar que mantém todas as condições de habilitação. 

15.5 Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura 

da Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de 

classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, e assim sucessivamente, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

15.6 O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 

meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o 

do vencimento. 

15.7 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 

facultando-se a realização de licitação específica para o serviço pretendida, assegurada 

preferência à empresa beneficiária do registro de preço em igualdade de condições. 

15.8 A estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo Município de Limoeiro do 

Ajuru (órgão gerenciador) é a estabelecida no Anexo I deste edital. 

15.9 Serão realizadas pesquisas de mercado periódicas para a comprovação da 

vantajosidade. 

15.10 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 

automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência. 

15.11 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos 

e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das 

situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

15.11.1 Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar 

por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

15.12 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem 

a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado; 

15.12.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

15.12.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

15.13 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

15.13.1 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 

15.13.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

15.14 Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão 

gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
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medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

15.15 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

15.15.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

15.15.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

15.15.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

15.15.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 

8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

15.16 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 15.15.1, 

15.15.2 e 15.15.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

15.17 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: 

15.17.1 Por razão de interesse público; ou 

15.17.2 A pedido do fornecedor. 

15.18 Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, 

concluídos os procedimentos de ajuste, A PEFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO 

AJURU, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, farão o devido apostilamento na Ata 

de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de 

classificação. 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

16.1 Não haverá exigência de garantia contratual 

17. DO TERMO DE CONTRATO  
17.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado  poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato. A vigência do Termo de Contrato está 

vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme determina o art. 57 

da Lei n° 8.666/93, ou seja, se inicia na data de sua assinatura e termina em 31 de 

dezembro de 2021. 

Nota Explicativa: A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, 
desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 
31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação 
Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

17.1.1 A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.1.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
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19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

21. DO PAGAMENTO 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

17.2 O prazo previsto nos subitens anteriores poderá ser prorrogado, por iguais 

períodos, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela   Administração. 

17.3 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 

órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências  

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 

de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 

consulta prévia ao CADIN. 

17.3.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena 

de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

 

17.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato. 

17.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de    habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais 

cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços. 

 

 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência e minuta do contrato, anexos deste edital. 

 

19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as  
estabelecidas na minuta de contrato, anexo a este Edital. 
  

 
20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo  de 
Referência e minuta do contrato. 
 

 

21.1 O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, 

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 



                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 
                                                Poder Executivo 

                                                  CNPJ: 05.105168/0001-85. 
                                               COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

End: Rua Marechal Rondon s/nº - Bairro Matinha – CEP: 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru-Pa.  

em conta de titularidade da empresa contratada, que, deverá ser informada na proposta de 

preços a ser apresentada na sessão pública do processo licitatório, ou posteriormente 

antes da contratação. 

21.1.1 Caso os dados bancários não sejam informados na sessão, junto a 

proposta, conforme mencionado no subitem 21.1, acima, esta ausência não implicará 

na desclassificação da licitante. 

21.1.2 Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a 

contratante a nova conta com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da 

emissão da Nota Fiscal para que seja realizado o pagamento. 

21.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

21.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

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

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

21.4 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, 

haja vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a 

necessidade do órgão gerenciador e dos órgãos participantes citados no termo de 

referência em anexo. 

21.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

21.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

21.7 Constatando-se, junto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

21.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos. 

21.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

21.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
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público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. 

21.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

21.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

21.12 O atraso no pagamento à CONTRATADA sujeita o Município de Limoeiro do Ajuru 

ao pagamento de multa de 1% (um por cento) e de mora diária pelo período em atraso de 

0,1% (um décimo por cento), ambas sobre o valor total da fatura; 

21.13 O desconto, por eventuais antecipações de pagamentos em relação ao limite do 

prazo de pagamento, é de 0,1% (um décimo por cento) do valor antecipado, por dia 

21.14 Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e- CNPJ 

do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade certificadora 

(AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com 

validade de um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular 

responsável pelo certificado, ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado 

digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s). 

21.14.1 O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não 

seja o titular responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penal 

vigente. 

21.15 A contratada deverá obedecer fielmente as exigências contidas no Termo de 

Referência – Anexo I e Minuta do Contrato – Anexo III, ambos deste Edital. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não  prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

22.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao 

do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

23.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

23.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 
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validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de 

contrato decorrente da ata de registro de preços; 

23.1.2 Apresentar documentação falsa; 

23.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

23.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

23.1.5 Não mantiver a proposta; 

23.1.6 Cometer fraude fiscal; 

23.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 

23.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido injustificadamente. 

23.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

23.4 Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Limoeiro do Ajuru, 

Estado  do Pará, comunicará o fato à Secretaria Nacional de Direito Econômico do 

Ministério da Justiça, para as providências devidas. 

23.5 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

23.5.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do ITEM prejudicado(s)   pela 

conduta do licitante; 

23.5.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

23.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

23.6.1 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

23.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

23.8 Para os fins da infração elencada no subitem 23.1.7, acima reputar-se-ão inidôneos 

atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

23.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

23.10 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na 
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Minuta do Contrato. 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

ou seja, até às 17:00 do dia 27/12/2021, qualquer pessoa física ou jurídica, poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital. Os prazos são imutáveis, 

qualquer que seja sua forma de envio, tanto eletrônica quanto via protocolo da Prefeitura. 

24.1.1 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 

cpllimoeiro2021@gmail.com, por petição dirigida ou protocolada no endereço descrito 

no preâmbulo deste edital. 

24.2 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(a) pregoeiro(a), auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 

24.2.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo(a) pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação. 

24.2.2 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, conforme Art. 20 do Decreto municipal nº. 1216, de 17 de 

outubro de 2017. 

24.2.3 O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

24.2.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

24.2.5 Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste 

certame. 

24.3 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo(a) pregoeiro(a) 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado e serão disponibilizados no sistema eletrônico para os interessados. 

 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

25.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a). 

25.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) pregoeiro(a) poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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25.3 A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a 

inabilitação do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal e 

trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s, conforme descrito no item 10, subitem 

10.15 deste Edital). E para os documentos cujo prazo de validade não venha expresso, 

será considerado o prazo como de até 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para 

início da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que tenham validade 

indeterminada. 

25.3.1 O prazo de validade de documentos citado no subitem 25.3 acima, é para qualquer 

documento apresentado por licitantes que participarem da presente licitação, 

inclusive, quando necessário, para os documentos que acompanharem as 

propostas de preços. 

25.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5 Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto desta licitação, assim com 

a parcial acima do limite permitido pela Administração. 

25.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.7 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. 

25.8 O Município de Limoeiro do Ajur, por intermédio da autoridade competente, poderá 

revogar ou anular o certame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sem  que 

disso decorra para os licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer 

indenização. 

25.9 A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, através do pregoeiro, poderá 

declarar este Pregão como deserto e/ou fracassado, quando nenhuma das ofertas 

satisfaça o objeto das especificações deste Edital, (até mesmo se apresentar(em) 

documentos de habilitação em desacordo com o Edital), ou quando for evidente que tenha 

falta de competição 

25.10 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.11 Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em 

qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações 

complementares que o(a) Pregoeiro(a) porventura julgar necessário. 

25.12 A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das 

normas deste Edital e anexos, bem como na observância dos preceitos legais e 

regulamentares que a regem. 
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26. DOS ANEXOS 

25.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se- á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Iniciando-se e vencendo-se os 

prazos somente em dias de expediente normal da Administração. 

25.14 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. 

25.15 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

25.16 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.17 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.18 As empresas licitantes deverão sempre considerar a legislação em vigor, e caso 

haja divergência entre a Lei, este Edital e seus anexos, a Lei prevalecerá. 

25.19 Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer 

detalhe que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado o 

específico e válido. 

25.20 As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação 

utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será 

reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 

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

conveniência da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sem prejuízo do disposto 

no art. 4°, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

 

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

26.1.1 ANEXO I – Termo de Referência; 

26.1.2 ANEXO I A – Endereços para execução do serviço; 

26.1.3 ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

26.1.4 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

26.1.5 ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços. 

26.1.6 ANEXO V – Planilha Orçamentária. 
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27. DO FORO 

26.1.7 ANEXO IV – Composição de Preço Unitário. 
 
 

 

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

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro 

da cidade de Limoeiro do Ajuru/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, c/c § 2º da 

Constituição Federal. 

Limoeiro do Ajuru-PA, 17 de Dezembro de 2021. 
 
 
 
 

___________________________________ 
CLAUBER FERNANDE BARROS 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  
 

1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo subsidiar os procedimentos para 
abertura de processo licitatório, para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de limpeza pública, manutenção e conservação de áreas verde (capinação, 
roçagem e remoção de resíduos sólidos vegetais) com máquina ou braçal a serem 
utilizados no município de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, conforme condições, 
quantidades e especificações constantes neste termo de referência. 

 
1.2. O objeto deste termo de referência está distribuído conforme planilha abaixo, e     

deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes neste termo: 

 
 

ITE M 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
UNID. 

 
QUANT 

MÉDIA
/ UNIT 

R$ 

MÉDIA/ 
TOTAL R$ 

 
 

 
1 

Serviço de roçagem, capina e 
rastelagem com a utilização de 
roçadeiras motorizadas, ou 
braçal com foices ou terçados, 
inclusive rastelagem e retirada de 
entulhos e resíduos. 

 
 

 
M² 

 
 

1.386.344 

 
 

 
1,70 

 
 

2.356.784,80 

VALOR TOTAL 
2.356.784,80 

 

1.3. A empresa licitante deverá elaborar proposta de preço conforme as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. Ressaltamos que a proposta de preço deverá se 

referir aos Itens objeto do Edital de Licitação, porém no quantitativo integral dos Itens 

cotados, pois não serão aceitas propostas que contemplem quantitativos parciais. 

2. DO BENEFÍCIO À ME E EPP  

2.1. O presente termo se submete integralmente ao disposto nos artigos da Lei 

Complementar 123/2016 e 147/2014, atendendo o direito de prioridade para a 

microempresa e empresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao 

final da disputa de preços. 

2.1.1. Qualquer empresa, enquadrada ou não como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, poderá apresentar proposta (participar) para o item 1 constante deste 

Termo de Referência, pois o valor total do referido item, anteriormente citado, para a futura 

contratação, é acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 

3.1. Considerando o atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal, 

Secretarias e Fundos Municipais de Limoeiro do Ajuru/Pa, justifica-se pela necessidade 
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de realizar limpezas periódicas nas áreas das unidades como: 

3.1.1 A Secretaria de Administração necessita de limpeza e roçagem em praças, 

canteiros, ruas, cemitérios, prédios públicos e secretarias agregadas, como mostra 

planilha abaixo: 

 
SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E AGREGADA 
 

 

3.1.2 A Secretaria de Educação necessita de limpeza e roçagem em todas as áreas (interna 

e externa) das Escolas Municipais e Creches tanto da cidade como do interior (zona rural), a 

cada (03) três meses, nas áreas das unidades de ensino, pois em  período chuvoso o mato, 

ITEM 

LIMPEZA 
PARA OS 

TERRENOS 
DE LIMOEIRO 

DO AJURU 

DESCRIÇÃO 
DO SERVIÇO 

ENDEREÇ
O 

DIME. DOS 
TERRENO 

ÁREA(M²) 
  

1 
CEMITÉRIO 

SANTA 
CECÍLIA 

LIMP. DO 
TERR. 

CIDADE 
75x60x100x

77 
5.860,2 

  

2 
CEMITÉRIO 

RIO TATUOCA 
LIMP. DO 

TERR. 
RIO 

TATUOCA 
25X50X30X

60X30 
2.413,61 

  

3 
CEMITÉRIO 
MACACAÁ 

LIMP. DO 
TERR. 

RIO 
MACACAÁ 

SEM 
METRAGEM 

4.136,91 
  

4 
CEMITÉRIO 

ANAJÁS 
LIMP. DO 

TERR. 
RIO 

ANAJÁS 
SEM 

METRAGEM 
4.136,91 

 
  

5 
PRAÇA DA 
BANDEIRA 

LIMP. DO 
TERR. 

CIDADE  512 
 
 

 

6 
ÁREA AO 
LADO DA 

PREFEITURA 

LIMP. DO 
TERR. 

CIDADE  670   

7 
RUAS SEM 

PAVIMENTAÇ
ÃO 

LIMP. DO 
TERR. 

CIDADE  12.507   

  
ÁREA TOTAL 
P/ LIMPEZA 

(m²) 
      30.236,63 

  

        

    
BDI 25% 

  

CODIG
O 

DESCRIÇÃO 
DO SERVIÇO 

UNID. QUANT. 
V.UNIT(R$) 

S/BDI 
V.UNIT(R$

) C/BDI 

V.TOTAL 
S/ BDI 
(R$) 

V.TOTAL 
COM BDI 

(R$) 

SINAPI-
98524 

LIMPEZA DE 
VEGETAÇÃO 
EM TERRENO 

AF_05/2018 

M² 30.236,63 R$ 2,63 R$ 3,29 
R$ 

79.522,34 
R$ 

99.478,51 

LOCAL 
LIMPEZA DE 
VEGETAÇÃO 
EM TERRENO  

M² 30.236,63 R$ 0,35 R$ 0,44 
R$ 

10.582,82 
R$ 

13.304,12 

SEDOP 
- 

010008 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

M² 30.236,63 R$ 1,81 R$ 2,26 
R$ 

54.728,30 
R$ 

68.334,78 
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capim, grama, entre outros costumam crescer rapidamente, propiciando o aparecimento de 

animais peçonhentos e venenosos, trazendo riscos à saúde da comunidade escolar, além 

de garantir a higiene dessas áreas nas unidades de ensino, incluso ainda quando 

necessário, podas de árvores em altura não superior a 2,5 m conforme planilha abaixo: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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NOME DA 
ESCOLA 

DESCRIÇÃO 
DO SERVIÇO 

ENDEREÇO 
DIME. 
DOS 

TERRENO 

ÁREA 
(M²) 

ÁREA 
DA 

ESCOLA  

OUTRAS 
ÁREAS 

ÁREA 
DA 

PONTE 

ÁREA 
LÍQUIDA 

ALICE IGREJA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
RUA NILO 
FAYAL 

35X35 1225 1225,00     0,00 

CORONEL 
NOVAES 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

SEVERINO 
LEÃO 

21X30 630 630,00     0,00 

KM 05 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
BR 422 (SÓ 
TERRENO) 

100X100 10000 0,00     10000,00 

FRANCISCO 
BERNARDO 
DIAS 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

REMANSÃO 
(SO 
TERRENO) 

50X50 2500 0,00     2500,00 

PROFESSORA 
MARIA AMARAL 
MARQUES 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO 
LIMOEIRO 

60x80 4800 632,57 324,35 41,55 3843,08 

CENTRO 
EDUCACIONAL 
CANTINHO 
FELIZ 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

TRAV. 
ONEZINHO 
RODRIGUES 

27X14 378 378,00     0,00 

VEREADOR 
ABERLADO 
LEÃO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RUA 
JUSCELINO 
KUBITSCHE
K 

87,5x75 
6562,

5 
2633,98     3928,52 

ADÉLIA 
GONCALVES 

LIMPEZA DO 
TERRENO RIO AJURU 

50x50 2500 321,77     2178,23 

DOMINGAS 
GOUVEIA 

LIMPEZA DO 
TERRENO RIO ANAJÁS 

70x50 3500 520,00     2980,00 

GENUINO 
GOMES 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO JAPIIM 
SECO 

50x50 2500 334,50   56,66 2165,50 

LUIZ COLOMBO 
TAVARES 

LIMPEZA DO 
TERRENO RIQ IPIXUNA 

50x35 1750 726,42     1023,58 

MARCOS 
CORRÊA 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO 
JAPIINZINHO 

50x50 2500 223,26   48 2276,74 

MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
LOPES DE 
BARROS 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO IPIXUNA 

42x35 1470 151,42   29,8 1318,58 

MARTINHO 
PINHEIRO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO JAPIIM 
GRANDE 

60x50 3000 2282,90   61,6 717,10 

MIGUEL 
PINHEIRO 

LIMPEZA DO 
TERRENO RIO FURRIEL 

50x50 2500 267,50   50,05 2232,50 

PROFESSOR 
JACIRO 
PASTANA 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO ANAJÁS 
70x130 9100 321,77     8778,23 

RAIMUNDO 
FARIAS 

LIMPEZA DO 
TERRENO RIO 7 ILHAS 

30x50 1500 194,18   46 1305,82 

RAINEU COSTA 
LIMPEZA DO 

TERRENO RIO SILVA 
20X20 400 183,20   51,15 216,80 

PROFESSORA 
REGINA DINIZ 
DA SILVA 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO 
MACACAÁ 

50x50 2500 200,00   30 2300,00 

BARAO DO RIO 
BRANCO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ILHA 
PAQUETÁ 
(SO 
TERRENO) 

50X50 2500 0,00     2500,00 

FRANCELINA 
BALIEIRO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ILHA 
ARARAIM 

50x50 2500 470,20   82,34 2029,80 

ILHA PAUTINGA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ILHA 
PAUTINGA 

30x30 900 218,52 531,48 124 150,00 

PROFESSORA LIMPEZA DO RIO ACAJUÍ 30x30 900 180,00   33 720,00 
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TEREZINHA 
CAVALCANTE 

TERRENO 

RAIMUNDO 
ALEXANDRINO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ILHA 
ARARAÍM 

40x60 2400 742,72 159,50 129,11 1497,78 

VILMA DE 
NAZARÉ 
MENDES 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ILHA 
SARACÁ 

50x50 2500 492,99   63 2007,01 

LIDUINA 
BARBOSA GAIA 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ILHA DO 
DEFUNTO 

20x30 600 230,00     370,00 

VILA DO 
CARMO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

VILA DO 
CARMO 

65x100 6500 2100,00     4400,00 

ALÍCIO DO 
LEITÃO DO 
AMARAL 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO MUPI 
20x20 400 360,00   58,15 40,00 

VILA CACAUAL 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
VILA DO 
CACAUAL 

70x80 5600 2483,00     3117,00 

ALACY PENA 
VIEIRA 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ILHA 
PAULISTA 

100x50 5000 945,00 270,00   3785,00 

FURO DO 
COQUEIRO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ILHA 
CONCEIÇÃO 

55x30 1650 645,02   80 1004,98 

FURO DO 
COQUEIRO/TER
RENO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ILHA 
CONCEIÇÃO 

80x50 4000 0,00     4000,00 

FURO SÃO 
VICENTE 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO SÃO 
VICENTE 

40x60 2400 330,00     2070,00 

VILA TERÊ 
LIMPEZA DO 

TERRENO VILA TERÊ 
18x30 540 128,00     412,00 

IGARAPÉ 
BITUBA 

LIMPEZA DO 
TERRENO RIO JUÇARA 

60x40 2400 150,00     2250,00 

ILHA 
CONCEIÇÃO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ILHA 
CONCEIÇÃO 

50x50 2500 250,00     2250,00 

MANOEL 
TEMÍSTOCLES 
RODRIGUES 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO JUÇARA 
30x30 900 475,00     425,00 

PARAISO DO 
MARITUBA 

LIMPEZA DO 
TERRENO RIO BITUBA 

50x50 2500 260,00     2240,00 

SÃO JÓSE DO 
CUSTODIO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

VILA 
CUSTÓDIO 

35X50 1750 412,00     1338,00 

FEITORIA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
RIO 
FEITORIA 

50X50 2500 270,00     2230,00 

GUILHERME 
BAIA 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO 
TATUOCA 

30X40 1200 625,00     575,00 

HERMANE 
PROGÊNIO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO 
TURUSSU 

30x20 600 250,00     350,00 

IGARAPÉ 
BAIANO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

IGARAPÉ 
BAIANO 

20X25 500 60,00     440,00 

PROFESSORA 
LEONOR A. 
VASCONCELOS 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO 
TURUSSU 

30x20 600 250,00     350,00 

MANOEL DE 
PAULA 
CAVALCANTE 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO 
MOCOONS 

50x75 3750 233,00     3517,00 

TUCUMANDUBA 
DE BAIXO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

TUCUMAND
UBA DE 
BAIXO 

9x30 270 270,00     0,00 

JOÃO PANTOJA 
GONÇALVES 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO 
CARDOSO 

30x35 1050 321,77     728,23 

LÚCIO GOMES 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
RIO 
TACUARÍ 

25x30 750 250,00     500,00 

SÃO LIMPEZA DO RIO SÃO 50x30 1500 262,00     1238,00 
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3.1.3 A Secretaria de Saúde, necessita dos serviços nos Postos de Saúde da zona rural e da 

cidade, conforme discriminado a seguir:  

 

LIMPEZA PARA OS TERRENOS DOS POSTOS DE SAÚDE 

Nª 
POSTOS DE 

SAÚDE 
DESCRIÇÃO 
DO SERVIÇO 

ENDEREÇO 
DIME. 
DOS 

TERRENO 
ÁREA(M²) 

ÁREA 
COSNT. 

ÁREA P/ 
LIMPEZA 

  
1 

AJURU 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
2 

ARARAIM 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

7,25x22 159,5 159,50 0,00 

  
3 

CACUAL 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
4 

CARDOSO 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
5 

CONCEIÇÃO 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
6 

JUSSARA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
7 

MOCONS 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
8 

PAQUETÁ 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
9 

PAULISTA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
10 

PRAÍNHA  
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
11 

TATUOCA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30x50 1500 204,96 1295,04 

  
12 

TURUSSU 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 275,02 624,98 

  
13 

TERÊ 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
14 

SABÃO 
GRANDE 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  

RAIMUNDO TERRENO RAIMUNDO 

SÍTIO PRAINHA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
SÍTIO 
PRAINHA 

40x50 2000 334,00     1666,00 

SANDRA MARIA 
FRANCO 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

RIO 
MARITUBA 

30X30 
900 267,50   50,5 

632,50 

LEGENDA 

   

ÁREA 
TOTA
L 25492,19   

TOTAL
(M²) 

96.597,9
8 

VALORES 
ESTIMADOS 

        

         

         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. 

QUA
NT. 

V.UNIT(
R$)  

V.TOTA
L   

 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

M² 
96597

,98 
 R$              
2,63  

 R$    
254.052,

69  
 

 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO  

M² 
96597

,98 
 R$         
0,35  

 R$      
33.809,2

9  
 

 

LIMPEZA DO TERRENO M² 
96597

,98 
 R$         
1,81  

 R$    
174.842,

35  
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15 
SARACÁ 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ZONA 
RURAL 

30X30 900 134,90 765,10 

  
16 

JAMPIIM 
GRANDE 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ZONA 
RURAL 

30X30 900 204,96 695,04 

  
17 

ESF CUBA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
URBANA 

30X30 900 204,96 695,04 

  
18 

ESF MATINHA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
URBANA 

30X30 900 204,96 695,04 

  
19 

ESF RURAL 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
URBANA 

30X30 900 204,96 695,04 

  
20 

TELEMEDICINA 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 
URBANA 

30X30 900 204,96 695,04 

  
22 

ILHA 
PAUTINGA 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

ZONA 
URBANA 

30X30 900 204,96 695,04 

  

      

ÁREA 
TOTAL 14.500,80 

  

          

      

BDI 25% 

  

CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 
V.UNIT(R$) 

S/BDI 
V.UNIT(R$) 

C/BDI 

V.TOTAL 
S/ BDI 
(R$) 

V.TOTAL 
COM BDI 

(R$) 

SINAPI-
98524 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

M² 14500,80 
 R$        
2,63  

 R$           
3,29  

 R$      
38.137,10  

 R$             
47.671,38  

LOCAL 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO  

M² 14500,80  R$     0,35  
 R$           
0,44  

 R$        
5.075,28  

 R$               
6.344,10  

SEDOP 
- 010008 

LIMPEZA DO TERRENO M² 14500,80  R$     1,81  
 R$           
2,26  

 R$      
26.246,45  

 R$             
32.808,06  

 

 

3.1.3 A Secretaria de Assistência Social justifica-se pela constante manutenção de limpeza dos 

espaços vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo eles: Centro de 

Referência de Assistência Social, CREAS e CRAS, para controle da vegetação com altura 

apropriada, a fim de evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos de acordo com 

planilha abaixo: 

 

LIMPEZA PARA OS TERRENOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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3.2 Ainda se justifica em razão das Secretarias Municipais, não disporem em seu quadro 

funcional, profissionais aptos, para executar os serviços de limpeza, manutenção e 

conservação, sendo certo tratar-se de serviços indispensáveis e constantes para atendimento 

do serviço público, principalmente em se tratando do período do inverno amazônico, período 

que o mato cresce rapidamente. 

3.3 O quantitativo estimado para a contratação foi obtido com base no planejamento 

realizado por todas as Secretarias, as quais avaliaram a área (m²) dos seus órgãos públicos, 

adequando-se às necessidades desta por     um período de 11 (onze) meses, conforme 

demonstrativo abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOCAL 
DESCRIÇÃO 
DO SERVIÇO 

ENDEREÇO 
DIMENSÃO 

DOS 
TERRENO 

ÁREA(M²) 
ÁREA 

CONSTRUÇÃO 
ÁREA P/ 
LIMPEZA 

1 CRAS/CREAS 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
ZONA 

URBANA 
50X50 2.500 176,27 2.323,73 

  
ÁREA TOTAL P/ 

LIMPEZA 
          2.323,73 

                

        BDI 0,25     

CODIGO 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UNID. QUANT. 

V.UNIT(R$) 
S/BDI 

V.UNIT(R$) 
C/BDI 

V.TOTAL S/ 
BDI (R$) 

V.TOTAL 
COM BDI 

(R$) 

SINAPI-
98524 

LIMPEZA DE 
VEGETAÇÃO EM 

TERRENO.AF_05/2018 
M² 2.323,73 2,63 3,29 R$ 6.111,40 

R$ 
7.645,07 

LOCAL 
LIMPEZA DE 

VEGETAÇÃO EM 
TERRENO  

M² 2.323,73 0,35 0,44 R$ 813,30 
R$ 

1.022,44 

SEDOP - 
010008 

LIMPEZA DO TERRENO M² 2.323,73 1,81 2,26 R$ 4.205,95 
R$ 

5.251,62 

ITEM DESCRIÇÃO  
DESCRIÇÃO 
DO SERVIÇO 

ÁREA(M²) 

    

1 
ÁREA DA SEC. DE 

EDUCAÇÃO 
LIMPEZA DO 

TERRENO 
96.597,98 

    

2  
ÁREA DA 

PREFEITURA E SEC. 
AGREGADAS 

  LIMPEZA 
DO 

TERRENO 
30.236,63 

    

3  
ÁREA DA SEC. DE 

SAÚDE  

  LIMPEZA 
DO 

TERRENO  
14.500,80 

    

4 
ÁREA DA SEC. DE 
ASSIST. SOCIAL 

  LIMPEZA 
DO 

TERRENO  
2.323,73 

    

5 TOTAL EM M² 143.659,14     

6 
143.659,14 X 4 ROÇAGEM POR ANO 

= 574.636,56 
574.636,56 
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3.4 Considerando que a pretensa contratação torna-se necessária para a conservação e 

proteção do patrimônio público, visando a beleza e conservação do polígono que se encontram 

os patrimônios públicos da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru/Pa, uma vez que esta não 

dispõe de mão de obra específica de roçagem e jardinagem. Desta forma, verifica-se  a 

necessidade de manutenção adequada, pois observa-se a considerável velocidade de 

crescimento do mato, grama e das plantas no entorno das Secretarias, e com isso surge a 

necessidade de limpeza e poda. 

4. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. Justificadamente, portanto, recomendamos por realizar-se a futura licitação, valendo-se 

do Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos 

requisitos fundamentais para utilização desse sistema, a saber: serviços frequentes, 

quantitativo que não se pode definir previamente, considerando que a prestação dos serviços 

se dará de acordo com crescimento da vegetação, crescimento este que não se pode medir com 

precisão, pois estes crescem conforme as mudanças climáticas, estações do ano, etc. 

4.1.1. Uma vez que o quantitativo dos serviços objeto deste Termo varia de acordo com a 

demanda de crescimento da vegetação nas diversas Unidades da Administração Pública, deste 

modo, os quantitativos não podem ser previstos de forma exata e segura, sendo estes 

estimados pelas demandas dos exercícios anteriores, razão pela qual o registro de preços é o 

instrumento mais indicado para a  realização do certame. 

4.2. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a prestação dos serviços pretendida, assegurada 

preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS  

5.1. Os serviços objeto do presente Termo, são classificados como serviços comuns, pois os 

padrões de desempenho, utilização e qualidade encontram-se objetivamente  definidos no item 

1. DO OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos da Lei n° 10.520, 

de 2002. 

      
 

    

CODI
GO 

DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO 

UNID. QUANT. 
V.UNIT(R$) 

S/BDI 

V.UNIT
(R$) 

C/BDI 

V.TOTAL 
S/ BDI 
(R$) 

V.TOTAL 
COM BDI 

(R$) 

SINA
PI-

98524 

LIMPEZA DE 
VEGETAÇÃO EM 

TERRENO . 
AF_05/2018 

M² 574.636,56 2,63 3,29 

R$ 
1.511.294,

15 

R$ 
1.890.554,28 

LOCA
L 

LIMPEZA DE 
VEGETAÇÃO EM 

TERRENO  
M² 574.636,56 0,35 0,44 

R$ 
201.122,80 

R$  
252.840,09 

SEDO
P - 

01000
8 

LIMPEZA DO 
TERRENO 

M² 574.636,56 1,81 2,26 

R$ 
1.040.092,

17 

R$ 
1.298.678,63 
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6. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

6.1. Serão exigidos na licitação os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, 

regularidade trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico- financeira e declaração 

de que não emprega menor, nos termos dispostos no Edital de Licitação. 

6.2. Apresentação de, no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 

atendimento ao objeto do presente termo, que apresentem no mínimo as seguintes informações: 

identificação da pessoa jurídica emitente, nome do signatário, endereço completo do emitente, 

objeto contratual executado, e outras que entenda necessária. 

7. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

7.1. Os serviços deverão ser executados nas Unidades e Órgãos que compõem as 

Secretarias Municipais, conforme endereços constantes nos anexos I, II e III deste Termo de 

Referência e  ainda conforme Ordem de Serviços emitida e autorizada pela Prefeitura, 

Secretarias e fundos. 

7.2. Os serviços quando solicitados, deverão ser executados entre os dias de segunda à 

sexta feira, no horário de 08h00min às 17h00min, em dias úteis, conforme determinado em 

Ordem de serviços. 

8. ESTRATÉGIA E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

8.1. O tipo de serviço a ser executado seja capina manual, e/ou roçada mecanizada,      nas áreas 

das unidades pertencentes Prefeitura e Secretarias Municipais, será detalhado em Ordem de 

Serviços emitida pelas Secretarias. 

8.1.1. Serviço de capina manual: operação manual do corte e erradicação de vegetação 

rasteira (mato, ervas, etc) na varrição de lotes capinados, aglutinação e remoção dos resíduos. 

8.1.2. Serviço de roçada a mecanizada: corte da vegetação, visando deixar a área com um 

mínimo de vegetação possível, sendo que a altura máxima da vegetação após o corte deverá 

ser de 3 cm. 

8.1.3. Serviço de poda: árvores de pequeno porte, com altura de até 2,5 m, que não exija 

equipamentos específicos. 

8.2. O prazo de início da execução dos serviços será de até 05 (cinco) dias ininterruptos, a 

contar da data de recebimento do pedido emitido pela Secretaria. 

8.2.1. O prazo para finalização dos serviços, a contar do início da execução, é de 3 (três) dias 

corridos. 

8.2.2. Os Serviços que apresentem algum tipo de desconformidade deverão ser  refeitos em 

até 24 (vinte e quatro) horas, sem quaisquer ônus para as Secretarias Municipais de Limoeiro 

do Ajuru. 

8.2.3. Os serviços podem ser rejeitados, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos no prazo de até 

24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades. 
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8.2.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo. 

8.3.1. Os resíduos provenientes dos serviços são de responsabilidade da Contratada, e 

deverão ser varridos, armazenados em veículo fornecido pela Contratada, transportados e 

despejados em local adequado, de acordo com a legislação vigente. O motorista bem como o 

caminhão que irá transportar os resíduos,  resultantes da execução dos serviços, serão 

fornecidos pela Contratada. 

8.4. Para a execução dos serviços de limpeza das áreas definidas em Ordem de Serviços a 

Contratada deverá dispor de no mínimo os seguintes materiais, equipamentos e veículo: 

caminhão para retirada dos entulhos, roçadeira intercostal,  enxadas, pás, garfos, rastelos, 

foices, terçados, carrinhos de mão, cones de sinalização e telas de proteção. 

8.5. O prazo para remoção dos resíduos resultantes da execução dos serviços, é imediato ao 

final de cada serviço executado, sendo de responsabilidade da Contratada, o destino adequado 

dos resíduos, conforme subitem 8.4, não podendo estes permanecerem ou serem queimados 

dentro ou fora do local onde os serviços foram executados. 

8.6. Durante a execução dos serviços, a contratada deverá tomar todos os cuidados 

necessários, de modo a proteger jardins, árvores, pedestres, animais, vidros de portas, janelas, 

e outros, sendo de responsabilidade da Contratada, danos eventuais causados em virtude da 

execução dos serviços. 

8.6.1. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar para todos os 

trabalhadores o seguinte conjunto mínimo de epis: calça e camisa manga longa de tecido tipo 

brim, ou outro de maior resistência, boné ou capacete, protetor creme e/ou bloqueador creme 

contra raios UV (com fator de proteção mínimo de FPS 30), capa de chuva, luva de raspa e/ou 

luva de vaqueta, protetor auricular, óculos protetor contra impacto, perneira com proteção contra 

cortes e botas de couro com biqueiras de aço. 

8.6.2. Todo o pessoal envolvido na operação deverá estar devidamente uniformizado e 
portando os equipamentos de proteção individual, os quais são de responsabilidade da 
Contratada. 

8.7. Quaisquer consequências decorrentes do uso inadequados e/ou negligente dos  
produtos utilizados na capina manual e/ou mecanizada serão de responsabilidade da 
Contratada. 

8.8. Os equipamentos e ferramentas empregados serão fornecidos pela Contratada,     

devendo esta disponibilizar quantitativo suficiente para a perfeita execução dos serviços, e 

dentro do prazo estimado para finalização da execução. 

8.9. Após a realização dos serviços mediante a emissão de Ordem de Serviços pelas 

Secretarias Municipais, a Contratada deverá emitir Boletim de Medição, o qual deverá ser 

aprovado pelo servidor designado para fiscalização do contrato, onde o faturamento dos 

serviços executados será de acordo com o Boletim de Medição, e a medição será feita por m² 

(metro quadrado) de área onde foram executados os serviços de limpeza. 

8.10. O quantitativo constante neste Termo foi estimado para 11 (onze) meses, e será 

utilizado pelas Secretarias descritas no item 9 deste Termo. 
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9. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES  

9.1. O órgão gerenciador do processo, será a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, através 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

9.2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

9.2.1. Secretaria e Fundo Municipal de Assistência Social; 

9.2.2. Secretaria e Fundo Municipal de Saúde; 

9.2.3. Secretaria Municipal de Educação; 

9.2.4. Prefeitura e Secretarias agregadas. 

  

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1. Receber o serviço e dar a aceitação no caso de o mesmo atender as especificações 

deste Termo de Referência. 

 

10.2. Fiscalizar o bom andamento da execução dos serviços pela contratada, notificando, 

imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 

 
10.3. Pagar a fatura da licitante vencedora no prazo e condições estabelecidas no Termo 

de Referência e cláusula contratual. 

 
10.4. Para a prestação dos serviços, será formalizado Contrato Administrativo, 

estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre 

as partes, em conformidade com este Termo de Referência e anexos, e da Proposta de Preços 

da empresa considerada vencedora. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

11.1. Executar os serviços nas condições estabelecidas no Termo de Referência, 

edital e seus anexos e contrato assinado. 

11.2. Executar os serviços conforme ofertado na sua proposta. 

11.3. Excepcionalmente, com justificativa comprovada e aceita pela Administração, 

poderá ser substituído os serviços a serem prestados por outros de qualidade igual  ou 

superior. 

11.4. Cumprir o prazo de execução dos serviços, substituição e demais condições 

contratuais. 

11.5. Aceitar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, Secretarias e 

Fundos  Municipais. 

11.6. Substituir/refazer no prazo de até 24 horas serviços que não atenderem as 

especificações constantes no Termo de Referência, edital e anexos, contrato e ordem de 

serviços. 
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11.7. Apresentar à Contratante, quando solicitado, a relação nominal dos empregados 

que adentrarão ao órgão para a execução dos serviços. 

11.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias 

tributarias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante. 

11.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Termo de Referência. 

11.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas 

da Administração Pública. 

11.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada 

relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 

função. 

11.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco do dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo completa-los, caso o previsto inicialmente em sua 

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

ocorrer algum dos eventos arrolados os incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.13. Assegurar o bem-estar dos usuários dos espaços da Administração Pública 

durante a execução dos serviços. 

11.14. Critérios de Sustentabilidade Ambiental: 

11.14.1. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de 

desperdícios/menor poluição, tais como: 

11.14.1.1. Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando 

couber. 

11.15. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, 

apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pelas Secretarias Municipais de Saúde, 

Educação, Assistência Social e Meio Ambiente. 

11.16. A Contratada deverá arcar com todos os ônus necessários à completa 

execução dos serviços que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, 

impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, 

inclusive licença em repartições públicas, registro, publicações e autenticações do Contrato e 

dos documentos a ele relativos, se necessário. 

11.17. A Contratada deverá assumir inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços, de acordo com as especificações constantes da proposta e do termo de referência e 

seus anexos. 

11.18. Responder por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde os 

salários do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, 
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fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente contrato. 

11.19. Responder unicamente civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer 

natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão 

de acidente de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou 

de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de execução dos serviços 

11.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo 

ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 

indevido. 

11.21. Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra 

necessária à entrega dos serviços objeto do contrato. 

11.22. Assumir unicamente a responsabilidade por prejuízos causados à Prefeitura, 

Secretarias e Fundos por negligência, imperícia ou imprudência de empregados ou prepostos, 

e também, os custos e assistência quanto a acidentes com seus funcionários, na execução do 

contrato. 

11.23. A (s) empresa (s) vencedora (s) do certame deverá (ão) firmar o contrato no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a convocação. 

11.24. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-

CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade certificadora 

(AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com 

validade de um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular 

responsável pelo certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado 

digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s). 

11.24.1. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o 

titular responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente. 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO:  

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:  
 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra   pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:  

14.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado no ato de contratação, 

representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, o representante de cada 

Secretaria, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
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eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, nem implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15. DO PAGAMENTO:  
 

15.1. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 
15.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 

o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

15.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

15.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

 

15.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

Administração Pública deve proceder nos termos da cláusula 15.4. deste Termo de    Referência. 

15.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

15.10. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 
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salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante. 

15.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

15.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

16. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

16.1. O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 

contado a partir da data de sua assinatura até o ultimo dia do exercício financeiro, de acordo 

com as condições estabelecidas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

16.1.1. Poderá ainda o contrato ser prorrogado mediante termo aditivo, de acordo com as 

condições estabelecidas nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

16.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições dos serviços, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme art. 65, 

§ 1° da Lei n°. 8.666/93. 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

17.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pela razão abaixo 

justificada: 

17.1.1. Trata-se de prestação de serviços comuns, conforme itens citados no item 1.2 

deste Termo de Referência. Não havendo a necessidade de garantia uma vez que o 

objeto será cumprido no momento da execução dos serviços de limpeza. 

 

18. DO REAJUSTE  
 

18.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGPM 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

18.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

18.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
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18.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

18.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

18.7. O reajuste será realizado por meio de apostilamento. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

19.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de 

contrato decorrente da ata de registro de preços; 

19.1.2. Apresentar documentação falsa; 

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. Não mantiver a proposta; 

19.1.6. Cometer fraude fiscal; 

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido injustificadamente. 

19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.4. Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Limoeiro do Ajuru, Estado 

do Pará, comunicará o fato à Secretaria Nacional de Direito Econômico do  Ministério da 

Justiça, para as providências devidas. 

19.5. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.5.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado 

(s) pela conduta do licitante; 

19.5.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

19.6.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário. 
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19.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta 

do Contrato. 

20. OUTRAS INFORMAÇÕES:  
 

20.1. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por intermédio da autoridade competente, 

poderá revogar ou anular o certame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sem 

que disso decorra para os licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer 

indenização. 

 
20.2. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em 

qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações 

complementares que o Pregoeiro porventura julgar necessário. 

20.3. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 

contidas neste Termo de Referência e seus anexos, bem como na observância dos preceitos 

legais e regulamentares que a regem. 

 
20.4. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade 

das declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das exigências do Termo de 

Referência e seus anexos. 

 
20.5. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas no Termo de Referência. 

 
20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Iniciando-se e vencendo-se os 

prazos somente em dias de expediente normal da Administração. 

 
20.7. Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto deste Termo de Referência, 

assim como a parcial acima do limite permitido pela Administração. 

 
20.8. Este Termo de Referência e seus anexos são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será 

considerado específico e válido. 
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ANEXO I A – LOCAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 

ENDEREÇOS DE PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA, SECRETARIAS E 
FUNDOS MUNICIPAIS. 

 

 

 

UNIDADE ENDEREÇO 

1 Prefeitura Municipal de Limoeiro do 
Ajuru (PALÁCIO DO AÇAI) 

Rua Marechal Rondon, s/n, 
bairro da matinha 

2 Secretaria Municipal de 
Educação 

Rua Jucelino 
Kubistcheck s/n, bairro 
da matinha 

   

   

   

 

 

 

RELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Códig
o 

Nome da Instituição Logradouro ZON
A 

Bairro Complemen
to 

      

      

 
     

     
 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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ANEXO II 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

Processo Administrativo n°. xx/2021 

Pregão Eletrônico nº X-XXX/2021 

Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Local de entrega: Conforme item 7 do Anexo I – Termo de Referência do Pregão 

Eletrônico em destaque. 

No dia         de de 2021, o Município de Limoeiro do Ajuru, por intermédio 

da «NOME_DO_ÓRGÃO», localizada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº, Bairro xxxxxxxxx, 

CEP: xx.xxx-xxx, «CIDADE», neste ato representada por seu «NOME_DA_AUTORIDADE 

_COMPETENTE», portador do RG n°. xxxxxx e CPF n°. xxx.xxx.xxx-xx , nos termos da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos 

Decretos municipais números 1216, de 17 de outubro de 2017 e 0859, de 19 de março de 

2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Eletrônico nº X- XXX/2021, RESOLVE, registrar o preço 

ofertado pelo Fornecedor Beneficiário 

  , localizado , inscrito no CNPJ sob   

o   nº  ,   representado   pelo                  , inscrito(a) no 

CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº        em 

conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDE (CAPINAÇÃO, 
ROÇAGEM E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS VEGETAIS) A SEREM 
UTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, ESTADO DO PARÁ, em 
conformidade com seu termo de referência e demais anexos, conforme tabela de itens 
adjudicados, no item 2 desta Ata de Registro de Preços, assim como a proposta 
vencedora e todas as especificações técnicas constantes do edital, independentemente 
de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF) 

Item 
do 
TR 

Especificação completa 
(Conforme termo de 

referência) 

 
Marca 

 
Unidade 

Quan 
t. 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 
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1       

 
3. VALIDADE DA ATA 

3.1 O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 11 (onze) 

meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do 

vencimento. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

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) prestadores dos serviços. 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) prestadores dos serviços para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O prestadores dos serviços que não aceitarem 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 prestadores dos serviços que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.4.2. Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de 

Reserva constante do sistema Registro de Preço de compras públicas – e, contendo o 

registro das licitantes que aceitaram cotar os bens acima pelos preços ora registrados 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

prestadores dos serviços não puderem 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; 



End: Rua Marechal Rondon s/nº - Bairro Matinha – CEP: 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru-Pa. 

                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 
                                                Poder Executivo 

                                                  CNPJ: 05.105168/0001-85. 
                                               COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

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. A pedido do fornecedor. 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

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 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 2013, alterada pelo Decreto n°. 8.250, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo(a) representante   legal da 

Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Ajuru-PA e do Fornecedor Beneficiário do 

Registro de Preços. 

 
 

«NOME_DA_AUTORIDADE» 
«CONTRATANTE» 

 
 

«NOME_DA_EMPRESA» 
Representante legal: [nome completo] 
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ANEXO III 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .......... 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº X-XXX/2021 

(Processo Administrativo n°. 247/2021) 

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO, 
QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE XXXXXXXX E A 
EMPRESA ................ 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX, do Município de Limoeiro do Ajuru, 

Estado do Pará, localizada na xxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, Bairro xxxxxxxxxxxxx, CEP: 

xx.xxx-xxx, Limoeiro do Ajuru/PA, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato 

representada pelo (a) Sr. (a)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portadora do RG n°. xxxx e CPF   

n°.   xxx.xxx.xxx-xx,   doravante   denominada   CONTRATANTE,   e   o(a) 

......................................   inscrito(a)   no   CNPJ/MF   sob   o   nº ............................... , 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº 

........................., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº xxx/2021 e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

Pregão Eletrônico nº. X-XXX/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para entrega dos bens 

descritos na Cláusula primeira deste Termo, a serem entregues parceladamente, objeto do 

Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº. X-XXX/2021, autorizado mediante 

Termo de Homologação constante nos autos do referido processo, mediante os termos e 

condições a seguir: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O objeto do presente Termo de Contrato é a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDE 

(CAPINAÇÃO, ROÇAGEM E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS VEGETAIS) A 

SEREM UTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, ESTADO 

DO PARÁ conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão 

identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 

independente de transcrição. 
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1.1. Discriminação do objeto: 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

 
MARCA 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANTIDA 
DE 

VALOR – 
R$ 

1      
2      

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. A vigência do presente Termo de Contrato está vinculada à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, conforme determina o art. 57 da Lei n° 8.666/93, ou seja, se inicia 

na data de sua assinatura e termina em ..... de ........ de ....... 

2.2. A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 

despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, 

para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 

13/12/2011. 

2.3 Excepcionalmente a vigência do contrato poderá ser prorrogada, para fins de entrega 

dos insumos, desde que observadas as hipóteses do art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ ( .................................. ). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

XXXXXXXXXXX, para o exercício de 2021, conforme Anexo I - A do Edital Pregão 

Eletrônico n°. X-XXX/2021. 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
4.1.1. Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei 

Orçamentária vigente. 
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5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, 

em conta de titularidade da empresa contratada, que, deverá ser informada na proposta de 

preços a ser apresentada na sessão pública do processo licitatório, ou posteriormente 

antes da contratação. 

5.2. O pagamento pelo fornecimento do objeto desta licitação será efetuado pela 

Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXX em moeda corrente nacional, por meio de nota 

de empenho, em até 30 (trinta) dias após prestadores dos serviços, verificando- se antes do 

pagamento, a comprovação de regularidade fiscal da Contratada. 

5.3. O fornecimento dos dados bancários é de responsabilidade da contratada, caso não 

sejam informados na emissão da nota, poderá ocasionar atrasos no pagamento 

5.4. Caso os dados da fatura estejam incorretos, a Contratante formalizará à Contratada, 

e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo 

prazo para pagamento. 

5.5. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, 

obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho. 

5.6. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 

passará a fluir após a sua reapresentação. 

5.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se 

encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante 

apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS, FGTS e Trabalhista - CNDT. 

 
5.8. Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante a 

nova conta com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota Fiscal 

para que seja realizado o pagamento. 

5.9. O pagamento somente será autorizado após efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

5.10. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos 

documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

CONTRATANTE. 

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

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

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
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Contratante. 

5.12. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, 

haja vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a 

necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Departamento ou Setor da mesma. 

5.13. No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento 

do objeto deste Contrato, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, 

contratado e constante da proposta. 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, exceto nas condições estabelecidas em Lei. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.4.1. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, 

§1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento, que se 

encerra com o cumprimento das obrigações. 

6.4.2. O preço do(s) produto(s) ofertados(s) será fixo e irreajustável, na vigência deste 

contrato, salvo as situações de desequilíbrio financeiro do contrato, por requerimento 

devidamente instruído, nos termos da Lei Federal 8666/93. 

6.4.3. Fica assegurado o direito do contratado ter seus preços reajustados, desde que,  para 

tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-

financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de 

tributos que venham a incidir sobre os serviços negociados. 

6.4.4. Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor) que é o índice oficial do Governo Federal, com data 

base na data de apresentação da proposta. 

6.4.5. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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7.1. O local de prestação dos serviços deve seguir o indicado no ITEM 7.1 e seus subitens do 

ANEXO I do Edital – TERMO DE REFERÊNCIA. 

7.2. O prazo de prestação dos serviços deve obedecer o item 7 do ANEXO I do Edital – 

TERMO DE REFERÊNCIA 

7.3. A prestação dos serviços será executado pelo contratado, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes e definitivamente, por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, após o decurso  do prazo de observação dos serviços. 

 

7.4. À SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXX, reservam-se o direito de não    

atender a prestação de serviço em desacordo com as especificações e condições 

constantes deste  Edital e anexos. Serviços em desacordo com as condições 

estabelecidas no item 7 e  seus subitens, do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, 

deverão ser substituídos imediatamente, a contar da notificação, sem ônus adicionais 

para a SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXX. As especificações e 

fornecimento dos produtos, deverão obedecer rigorosamente com o estabelecido no 

Termo de Referência - Anexo I deste Edital 

7.5. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias  por 

serviço prestado, haja vista que dar-se-á mediante prestação contínua e futura  de acordo 

com a necessidade da secretaria. 

7.6. A prestação dos serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor designado 

pela Contratante, conforme determinado no item 8 deste termo de contrato. 

7.7. A presença da fiscalização da Contratante, não elide nem diminui a 

responsabilidade da empresa contratada. 

7.8. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que 

não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar  prazo para substituição 

dos serviços que esteja em desacordo. 

7.9. As quantidades indicadas na Planilha da especificação do serviço, são estimadas. 

Assim a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru se reserva no direito de executá-las 

parcialmente ou sem totalidade, não cabendo qualquer tipo de reivindicação por parte da 

CONTRATADA. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX, designado pela CONTRATANTE, na forma 

estabelecida no item 13 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico n°. X-XXX/2021 e 

conforme abaixo: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome do servidor responsável:    
Cargo/função: Fiscal de Contratos 
Portaria nº: 0XX/20XX - XXXX 

 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n°. X-XXX/2021 e 

conforme abaixo: 

9.2. Efetuar o serviço de acordo com o que rege o edital, com prazo para inicio e término 

e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

9.3. A Contratada deverá arcar com todos os ônus necessários à completa prestação dos 

serviços, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos 

sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes a prestação do serviço, licença em 

repartições públicas, registro, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos 

a ele relativos, sem nenhum custo adicional para a Prefeitura Municipal de Limoeiro do 

Ajuru e SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXX. 

9.4. A contratada deverá responder por todos os ônus referentes ao serviço, desde os 

salários do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o objeto   do presente 

contrato. 

9.5. Responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que 

venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidente 

de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem 

em seu nome agir, decorrentes do ato da prestação dos serviços. 

9.6. Cumprir o prazo de prestação dos serviços e demais condições contratuais. 

9.7. Aceitar a fiscalização do Município de Limoeiro do Ajuru. 

9.8. Para assinatura deste contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e- 

CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade 

certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- 

Brasil), com validade de um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do 

fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, este contrato deverá, 

obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) 

Empresa(s). 

9.8.1. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular 

responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente. 

9.9. Para efeito das obrigações ora assumidas, fica fazendo parte integrante do presente 

Instrumento, independentemente de transcrição, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO No 
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X-XXX/2021 e seus anexos. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Receber os serviços e não dar a aceitação no caso de os mesmos não 

atenderem no que consta do Termo de Referência. 

10.2. Fiscalizar o bom andamento dos s e r v i ç o s  p r e s t a d o  pela contratada, 

notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades 

reparadas. 

10.3. Pagar a fatura da licitante vencedora no prazo e condições estabelecidas no  

edital de Licitação. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital  do 

Pregão Eletrônico n°. X-XXX/2021. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo das sanções aplicáveis. 

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei; 
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13.1.3. A subcontratação total do objeto deste contrato, assim com a parcial acima do limite 

permitido pela Administração. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. É eleito o Foro da Foro da cidade de Limoeiro do Ajuru/PA para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos 

pela conciliação, conforme art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 

(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

Limoeiro do Ajuru-PA,       de de 20..... 

 

 

 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 
 

 
Responsável legal da CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 

1- Nome:  CPF: / / /  
 

CPF: / / /  RG:    

 

RG:    

 

2- Nome:   



 

 

 

VALOR TOTAL PROPOSTO 

ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Processo Administrativo n°. xx/2021 

Pregão Eletrônico nº X-XXX/2021 

Empresa: [Nome da Empresa] 

CNPJ: [CNPJ da empresa] 

Endereço: [Endereço da empresa] 

Telefone: [Telefone da empresa] 

E-mail: [Endereço eletrônico da empresa] 

Dados Bancários: [Dados Bancários da empresa] 

 
Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n°. X-XXX/2021 e seus Anexos, 

apresentamos proposta no valor total de R$ [valor por extenso], conforme 

tabela abaixo: 

 

 

 
ITEM 

DESCRIÇÃO 
DO ITEM 

(Conforme 
termo de 

referência) 

 

 
UND 

 

 
QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

PROPOSTO 
(R$) 

VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

PROPOSTO 
(R$) 

1       

2       

 

 
Local e data 

  
Assinatura e carimbo (Responsável da empresa) 

 
 

Observações:  
 

1. A licitante deverá ajustar a tabela acima de acordo com o(s) item (ns) para o(s) 

qual(is) está apresentando a proposta. 

2. Emitir em papel que identifique a licitante.
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