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OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS, COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES PARA A EXECUÇÃO DA COLETA E 

TRANSPORTE, ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS COM CARACTERÍSTICAS 

DOMICILIARES DE MORADIAS, COMÉRCIO, ÓRGÃOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA 

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, 

TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA. 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022/PMJ/SRP/PP 

 

PREÂMBULO 

 

DIA 04/03/2022 

HORA Às 08:00 horas 

LOCAL Sala de Reuniões da Comissão de Licitação 

ENDEREÇO 
Avenida Brigadeiro Coimbra Haroldo Veloso, nº. 34, Bairro Centro, 

Jacareacanga-PA. 

INFORMAÇÕES 
Fones: (093) 3542-1266 

Em dias úteis das 07h30min às 13h30min 

 

O Município de Jacareacanga torna público para conhecimento dos interessados que na data, 

horário e local acima indicado com obediência ao disposto na Lei n. º 10.520, de 18 de julho de 

2002, do Decreto nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013 e legislações complementares, através 

do pregoeiro e da equipe de apoio, fará realizar Licitação para Registro de Preços na modalidade 

de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”. 

 

TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA “Micro Empresas - ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP” 

 

I- FICA EXIGIDO QUALIFICAÇÃO PRÉVIA NO CREDENCIAMENTO DAS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006. 

a) QUALIFICAÇÃO PRÉVIA- Para usufruir do tratamento estabelecido pelo Estatuto Nacional 

da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006), as 

licitantes DEVERÃO comprovar que estão registradas na Junta Comercial do Estado de 

origem como enquadradas na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

por meio de declaração (conforme modelo do Anexo), declarando, sob pena da lei, que 

estão enquadradas com ME ou EPP na Junta Comercial e que atende aos requisitos do Art. 

3º da Lei Complementar 123/2006, e que cumprem os requisitos legais para a qualificação 

como ME ou EPP, estando apta a usufruir o tratamento favorecido e que não se inclui em 

nenhum das situações do § 4º do artigo 3º do mesmo diploma legal, ou poderão 

apresentar cópia da Certidão Simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado da licitante proponente, 

DATADA DE 2022. 

b) A DECLARAÇÃO deverá ser assinada pelo sócio administrador (identificado no instrumento 

contratual) ou pelo titular, no caso de firma individual, sendo admitida declaração emitida 
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por preposto ou procurador, DESDE QUE POSSUA PODERES EXPRESSOS NA CARTA DE 

PREPOSIÇÃO OU NA PROCURAÇÃO PARA FIRMAR DECLARAÇÃO OU CONTRATO, com a 

apresentação do respectivo documento procuratório ou carta, COM FIRMA RECONHECIDA 

POR CARTÓRIO. 

c) O documento de qualificação prévia (declaração ou CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL) 

deverá ser apresentado junto com a Declaração de habilitação na fase de credenciamento. 

d) O enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte será exigido para o dia 

da sessão de recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, devendo permanecer, 

até a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

e) Os licitantes deverão observar as situações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar 123/06, que exclui do regime diferenciado e favorecido as ME e EPP que se 

enquadre em uma das hipóteses do parágrafo. 

§ ÚNICO: Ficam os administradores ou titulares das licitantes e seus procuradores ou prepostos 

advertidos que constitui crime fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, punido 

com pena de detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo das demais punições 

previstas. 

 

II- VERIFICADO O ENQUADRAMENTO SERÁ OBEDECIDO: 

a) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato (Art. 42, Lei 123/2006); 

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43, Lei 123/2006); 

i. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. (§ 1º do Art. 43, Lei 123/2006); 

ii. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação (§ 1º do Art. 43, Lei 123/2006); 

 

c) Neste Certame, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte (Art. 44, Lei 123/2006); 
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i. Neste caso, figura por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada (§ 2º, Art.44, Lei 123/2006). 

d) Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem 

classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Não 

ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso “I” do caput artigo 45 da Lei 123/2006, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 desta mesma Lei Complementar, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

e) No caso de empate ou equivalência dos valores apresentados pelas “ME’s” e “EPP’s”, que 

se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2º do art. 44 da Lei Complementar 

123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta (Inciso “III” Art. 45, Lei 123/2006); 

i. Caso seja ofertado valor pela sorteada, esse será o valor final adjudicado; 

ii. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

iii. Esses dispostos somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

iv. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

 

DO OBJETO 

O objeto do presente processo licitatório visa selecionar propostas para comporem o Registro de 

preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

coleta e transporte de resíduos sólidos, com uso de caminhões compactadores para a execução da 

coleta e transporte, até o aterro sanitário de resíduos com características domiciliares de 

moradias, comércio, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das necessidades da 

secretaria municipal de urbanização, transporte e limpeza urbana do município de Jacareacanga-

PA, conforme TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I): 

 

DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. Os preços registrados neste processo terão validade pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da 

data da Ata de Registro de Preços. 

2. Nos termos do artigo 15, § 4.º da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, 

durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Jacareacanga não 

será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais objeto da Ata, 
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podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, 

caiba recurso ou indenização de qualquer espécie a empresa detentora. 

a. Aos licitantes que participarão desta licitação deverão no ato da assinatura da Ata de 

Registro de Preço, deverá os mesmos assinar com certificado digital, conforme 

Resolução do TCM nº 11.535/TCM de 01 de Julho de 2014, 11.536/TCM, 01 de Julho de 

2014. 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências 

constantes neste edital e seus anexos. 

4. Estarão impedidos de participar da presente licitação: 

a. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de 

Jacareacanga, cujo conceito abrange a Administração direta e indireta, as entidades 

com personalidades jurídicas de direito privado sob o seu controle e as fundações 

por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento; 

b. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração 

Municipal, Estadual ou Federal o que abrange a Administração direta e indireta, as 

entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as 

fundações por ela instituída e mantida; 

c. Empresas em forma de consórcios e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si; 

d. Os enquadrados no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93 e alterações: servidor ou dirigente 

de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

e. Empresas em processo de falência ou de recuperação judicial, sob concurso de 

credores, em dissolução ou liquidação; 

 

DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

5. A documentação referente ao credenciamento DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS 

ENVELOPES acompanhada de documento de identidade.  

6. O interessado, ou seu procurador, deverá apresentar-se perante o pregoeiro para proceder ao 

respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste 

procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais; 

7. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste 

Edital, por sua representada; 

8. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro; 

9. Para o CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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a. tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; (cópias autenticadas). 

b. tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com 

reconhecimento de firma do outorgante, na qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

(cópias autenticadas). 

c. Copia da Carteira de Identidade (RG) e CPF ou CNH do representante legal e do 

procurador; (cópias autenticadas). 

d. Sendo PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar 

acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato 

constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se possa identificar 

o ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento. 

e. Estes documentos (cópias autenticadas) deverão ser apresentados no início da sessão 

do pregão, fora dos envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e HABILITAÇÃO, 

acompanhados pela Declaração dando ciência de que cumpre Plenamente os 

Requisitos de Habilitação de acordo com o Art. 4º, Inciso “VII” da Lei Federal nº 

10.520/2002, sob pena do impedimento em participar da fase de lances. 

f. Comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 

10.  O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 

credenciado. 

11.  Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

12. As empresas poderão efetuar a entrega de envelopes através de via postal ou similar. A 

empresa que não mandar representante, automaticamente estará impossibilitada de 

participar dos lances. 

13. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no edital. 

14. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

15. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá dos 

preponentes a Declaração de Habilitação e os envelopes, devidamente lacrados (colados), 



 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

______________________________________________________________________________ 

Endereço Avenida Brigadeiro Coimbra Haroldo Veloso, nº. 34, Bairro Centro, Jacareacanga-PA,  
CEP 68.195-000 

referentes a PROPOSTAS DE PREÇO (Envelope “A”) e DOCUMENTAÇÃO (Envelope “B”), 

contendo na sua parte externa fronteira, a seguinte inscrição:  

 

AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022/PMJ/SRP/PP 

ENVELOPE “A” – PROPOSTA FINANCEIRA  

PROPONENTE: (Razão Social e CNPJ da Empresa).  

 

AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022/PMJ/SRP/PP 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PROPONENTE: (Razão Social e CNPJ da Empresa).  

 

16. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por 

meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a 

prática dos demais atos do certame. 

17. O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública do Pregão, consultar o Cadastro da licitante, 

para comprovar os poderes do Credenciamento e/ou Procuração caso necessário. 

 

DA PROPOSTA DE PREÇOS 

18. A proposta comercial deverá ser apresentada no ENVELOPE “A”, em uma via, preenchida, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada e identificada com a razão social da licitante. 

19.  A proposta deverá conter: 

a. Preço unitário e total dos itens, com valores expressos em reais, com no máximo 02 

(duas) casas após a vírgula, assinada em sua última folha e rubricada nas demais (se 

houver), pelos proponentes ou seus procuradores constituídos. No preço deverão 

estar incluídas todas as despesas para o cumprimento do objeto, frete, tributos e 

outros. 

b. Planilha de Demonstração de preços conforme Termo de Referência. 

c. O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. Não havendo a 

informação deste prazo, será considerado o citado acima.  

d. Deverão ser especificados na proposta a MARCA de cada item cotado nesta licitação 

(quando for o caso); 

20. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (anexo XII). 

21. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta licitação, 

sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 

interpretação de parte da licitante. 

22. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital. 
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DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

23. O julgamento da Proposta será menor preço por lote. No julgamento observar-se-á o disposto 

no artigo 4º, Inciso X da Lei Federal nº 10.520/2002, que rege a modalidade Pregão, na forma 

presencial (menor preço e condições definidas neste edital). 

24. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 

proclamação do vencedor.  

25. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão 

os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 

sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  

26. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço, até a proclamação do vencedor.  

27. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances.  

28. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de 

classificação decrescente dos preços.  

29. É vedada a oferta de lance com empate.  

30. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades previstas neste Edital.  

31. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

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

pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.  

32. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  

33. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

34. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o Menor preço - Por 

lote, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o 

com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.  

35. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 

vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, 

com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  

36. Serão desclassificadas as propostas que: 
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a) não atenderem as exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações, no 

todo ou em parte. 

b) apresentarem preços manifestadamente inexequíveis ou superiores aos praticados no 

mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

c) sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que 

permita(m) a perfeita identificação do objeto licitado. 

d) que contiverem opções de preços alternativos, que forem omissas em pontos 

essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal 

vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste edital. 

37. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, 

na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

interpostos.  

38. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

DA HABILITAÇÃO 

39. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará a habilitação da(s) 

licitante(s) vencedora(s) do certame, para comprovar a regularidade da situação do(s) autor 

(es) da(s) proposta(s), avaliada na forma da Lei nº 8.666/93. 

40. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no ENVELOPE “B” e serão os 

seguintes: 

a. Habilitação Jurídica: 

i. Cédula de identidade 

ii. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

iii. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, 

acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de 

seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo no caso de 

sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, em vigor; 

iv. Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal (conforme modelo do Anexo III), assinada por 

representante(s) legal(is) da empresa; 

v. Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada 

INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme 

modelo do Anexo IV), assinada por representante(s) legal(is) da empresa; 



 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

______________________________________________________________________________ 

Endereço Avenida Brigadeiro Coimbra Haroldo Veloso, nº. 34, Bairro Centro, Jacareacanga-PA,  
CEP 68.195-000 

vi. Caso as Declarações citadas não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou 

diretor da empresa, ou no Ato Constitutivo, as mesmas deverão vir 

acompanhadas de “Procuração” que conceda poderes ao signatário das 

Declarações.  

 

b. Habilitação Fiscal: 

i. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

ii. Certidão conjunta de Regularidade com os tributos Federais e quanto à 

Dívida Ativa da União, em vigor; 

iii. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor; 

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

do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, demonstrando 

situação regular no cumprimento de impostos e tributos, como também a 

certidão municipal da Prefeitura Municipal de Jacareacanga; 

v. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei;  

vi. A situação das licitantes perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), conforme Instrução Normativa da SRF 

nº 200, de 13 de setembro de 2002, será consultada on-line, pelo Pregoeiro. 

vii. Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, através de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (www.tst.jus.br) 

 

c. Qualificação Econômico-Financeira: 

i. Certidão Negativa de Falência e Concordata, em vigor, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

ii. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

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

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 

2015); 

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

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência 

da sociedade; 
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3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 

social. 

4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador; 

5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

 

d. Outros Documentos: 

i. Alvará de Funcionamento; 

ii. Anexo XI - Certidão de Adimplência, junto a Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças – Caso a licitante apresente está certidão com 

irregularidades com este Município, estará automaticamente INABILITADA. 

iii. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado 

deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; 

iv. Consulta ou Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas – CEIS;  

v. Anexo XIII - Declaração de Inexistência de servidores municipais no quadro 

de pessoal. 
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vi. CERTIDÃO ESPECIFICA, emitida pela Junta Comercial, devidamente 

atualizada com os protocolos registrados na Junta Comercial pela empresa. 

A certidão especifica constitui-se de relatos dos elementos constantes de 

atos arquivados. Nesta certidão serão certificadas as informações 

constantes do pedido, seguidas das referências dos respectivos atos, 

números e datas de arquivamento na Junta Comercial. 

vii. CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial, com todos os dados 

cadastrais atualizados. A certidão simplificada é uma das certidões emitidas 

pela Junta Comercial, na qual são relatadas informações básicas sobre a 

empresa, tais como nome empresarial, CNPJ, data de inicio da atividade, 

atividade econômica social, sócios e suas respectivas participações no 

capital social e filiais nesta unidade da federação ou fora dela (quando 

expedido). 

viii. Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

e/ou do Órgão de Classe da Pessoa Jurídica e do Profissional, através da 

Certidão Negativa emitida pelo Órgão. 

 

41. Declaração de Visita Técnica expedida pela licitante (Modelo – Anexo) constando Razão Social 

e CNPJ da Licitante, firmada por intermédio de seu representante, que visitou os locais onde 

serão executados os serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir 

direta ou indiretamente na execução dos serviços.  

a. Neste caso, nenhuma licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento 

dos locais e das condições de execução do objeto licitado, muito menos como pretexto 

para não executar qualquer um dos serviços nos termos requeridos neste Processo 

Licitatório. É de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em 

virtude de sua omissão na verificação dos locais de execução do objeto licitado.  

42. Atestado de Visita Técnica emitido pelo Departamento Administrativo da Secretaria Municipal 

de Urbanização, Transporte e Limpeza Pública, certificando que a licitante obteve os 

esclarecimentos necessários e o conhecimento prévio das condições de trabalho para melhor 

orientação na elaboração das propostas. 

a. Por não ser obrigatória a visita, este atestado poderá ser substituído pela Declaração de 

Visita citada no item anterior). 

43. As licitantes participantes desse processo deverão comprovar que possui em seu quadro 

funcional técnico, Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Sanitário devidamente vinculados e 

registrados no CREA junto a empresa licitante. 

44. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou 

cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua 

autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro; 
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§ ÚNICO: Todos os documentos exigidos neste certame deverão ser apresentados em 

processos de cópia autenticadas por cartório ou por servidor da Administração. Ressalvados os 

casos em que couber a consulta online. 

45.  Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou 

filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser 

em nome de uma única empresa (razão social). 

46. A ausência da comprovação de vinculo exigida no item “43” poderá ser substituída, desde que 

na licitação apresente dentro do envelope de habilitação, a Declaração de Contratação Futura 

acompanhada de anuência pelo(s) profissional (is) exigidos no processo licitatório, com firma 

reconhecida em cartório. 

47. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não 

superior a 90 (noventa) dias úteis da data da realização deste certame. 

 

NOTA IMPORTANTE 

a. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais 

e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que 

impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará 

condicionada à apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data 

da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias úteis após 

encerramento da greve. 

b. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a 

licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão 

de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 

8.666/93. 

c. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), 

vindo o contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que 

a licitante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, 

por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c 

artigo 78, I, da Lei nº. 8.666/93. 

 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

48. Constatando o atendimento das exigências previstas no edital, a(s) licitante(s) será(ão) 

declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado(s) o(s) item(ns) da licitação e homologado 

o procedimento. 

 

DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

49. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do 

Pregão, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, 
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procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3(três) 

úteis dias, a contar da ocorrência. 

50. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará o(s) item(ns) ao(s) vencedor(es), podendo revogar a licitação nos 

termos do artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93. 

51. Como condição para a sua contratação a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) manter as 

mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pelo Município, dentro 

dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta 

Licitação. 

 

DO AMPARO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 

52. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação 

Orçamentária do(s) Órgão(s) que compõe(m) o Registro de Preços. 

 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

53. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias úteis, após apresentação da nota fiscal 

emitida pela contratada, depois de verificada a conformidade do serviço com o solicitado; 

 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

54. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 

ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 

disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

55. 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; 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

56. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - 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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 
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57. O registro do fornecedor/prestador será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

58. 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: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor 

 

DAS SANÇÕES 

59. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas no art. 7° da Lei nº 

10.520, de 17/07/2002, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, podendo 

ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a 

Administração Pública, nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa; 

b) retardamento na execução do objeto; 

c) não manutenção do lance, após a adjudicação; 

d) comportamento inidôneo; 

e) fraude ou falha na execução do contrato; 

f) recusa injustificada em entregar o produto, a empresa estará sujeita à multa diária de 

1% (um por cento), calculada sobre o valor adjudicado até o limite de 10% (dez por 

cento); 

60. A cobrança de multa será feita mediante desconto no pagamento da fatura; 

61. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, 

na ocorrência de quaisquer das situações sujeitas às penalidades previstas neste edital. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 
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62. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 

63. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

pregão. 

64. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados. 

Autenticação por servidor será realizada somente até às 13h30min do dia anterior a licitação. 

65. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha de ofício tamanho A4. 

66. O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de 

Licitações, localizada junto ao prédio da Prefeitura de Jacareacanga-PA, no horário de 

atendimento das 07h30min às 13h30min.  

67. Fazem parte integrante deste edital: 

a. Anexo I - Termo de Referência  

b. Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

c. Anexo III - Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF). 

d. Anexo IV - Declaração de Idoneidade. 

e. Anexo V- Modelo de Proposta Comercial. 

f. Anexo VI - Modelo de habilitação 

g.  Anexo VII - Modelo de Credenciamento 

h. Anexo VIII - Minuta do Contrato 

i. Anexo IX - Comprovante de Retirada de Edital 

j. Anexo X- Declaração de Microempresa, empresa de Pequeno Porte ou equiparadas. 

k. Anexo XI - Certidão de Adimplência, junto a Prefeitura Municipal de Jacareacanga. 

l. Anexo XII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

m. Anexo XIII - Declaração de Inexistência de servidores municipais no quadro de 

pessoal. 

n. Anexo XIV – Declaração de Visita Técnica 

o. Anexo XV – Declaração de Contratação Futura 

68. Para maiores informações: 

a. O edital poderá ser consultado por qualquer interessado, na qual estará disponível no 

Portal da Transparência (https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/), Mural 

de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: jacareacangacpl21@gmail.com. E setor de 

licitações, localizado na Avenida Brigadeiro Coimbra Haroldo Veloso, nº. 34, Bairro 

Centro, Jacareacanga-PA, CEP 68.195-000, durante o expediente normal. 

69. Informações por telefone, somente no horário de atendimento, ou seja, das 07h30min às 

13h30min, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis; 
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70. A presente licitação reger-se-á pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, as 

quais, juntamente com as normas de direito público, resolverão os casos omissos. 

 

 

Jacareacanga/PA, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

___________________________ 

Athos Célio O. Souza 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 
1.1 A presente licitação para a contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, com uso de caminhões compactadores para a 
execução da coleta e transporte, até o aterro sanitário de resíduos com características 
domiciliares de moradias, comércio, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das 
necessidades da secretaria municipal de urbanização, transporte e limpeza urbana do município 
de Jacareacanga-PA. 
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO 

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

2.2 Ressalta-se que este serviço é de extrema importância, tendo em vista que o 
aumento acelerado do processo de urbanização, tanto na cidade quanto nos distritos e vilas, irá 
gerar o aumento do volume de resíduos; o despejo, catação ou triagem de resíduos com o 
abandono de detritos nas vias públicas; despejo de resíduos em locais não autorizados; 
colocação de resíduos em terrenos baldios e outros apontamentos relativos a descumprimento 
às leis sanitárias e ambientais. 

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

2.4 Os sistemas de limpeza urbana são basicamente constituídos por atividades de 
coleta e transporte de resíduos e outras ações conhecidas como serviços correlatos, pois atuam 
como acessórios aos primeiros. De um modo geral, podemos então descrever estas classes de 
serviços como:  

2.4.1 Coleta e transporte de resíduos: Serviços formados pelas atividades que 
utilizam ferramentas e equipamentos de coleta (como veículos coletores 
compactadores, por exemplo) para remover resíduos sólidos diversos localizados em 
vias e logradouros públicos do município;  
2.4.2 Serviços complementares: Compreendem todos aqueles serviços que 
auxiliam a coleta, estando indiretamente associada a esta, principalmente por remover 
resíduos de vias e logradouros públicos e prepará-los para a coleta. Estão inclusos 
nessa categoria os serviços de varrição, pintura de meio-fio e capinação, por exemplo. 

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

engenharia, evitando possíveis erros de avaliação quando da publicação do aviso de licitações 
pelos meios oficiais, conforme exigido pela lei das licitações. 

  
3. PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

3.1 A descrição dos serviços a serem licitados é indispensável para que os partícipes do 
processo licitatório compreendam a natureza e particularidades de cada atividade prevista, bem 
como o seu dimensionamento. Este projeto básico é, então, uma peça imprescindível para 
execução de obra e deve transmitir aos licitantes as informações necessárias à boa elaboração 
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de suas metodologias e propostas financeiras. 
3.2 O projeto destinado a esta licitação envolve os serviços essenciais ao município e 

considera que a CONTRATADA estará presente da seguinte forma: O contrato se limita ao 
fornecimento de veículos e equipamento com respectivos motoristas ou operadores e equipe de 
gerenciamento. Todo o pessoal será de responsabilidade da CONTRATADA.  

 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

4.1 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
4.1.1 A coleta de resíduos sólidos urbanos será realizada com utilização de caminhões 

conforme especificado abaixo, no quadro. 
4.1.2 Para a execução dos serviços de coleta e o transporte de resíduos sólidos urbanos 

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

 

ITEM SERVIÇO MARCA UNIDADE QTDE 

1 

COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS 
SOLIDOS 06 MOTORISTAS, 05 
CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO 
COM CAPACIDADE DE 15M. 

  MES 12,00 

2 
COLETORES DE LIXO URBANO 24 GARIS 
UNIFORMIZADOS COM EPIS DE 
PROTECAO INDIVIDUAL E REFLETIVO 

  MES 12,00 

3 

VARRECAO MANUAL DE VIAS-RUAS E 
AVENIDAS 12 SERVENTES 
UNIFORMIZADOS COM FAIXAS 
REFLETIVAS, EPIS, VASSOUROES E 
CARRINHOS DE MAO. 

  MES 12,00 

4 
VARREDEIRAS DE RUAS MOTORIZADAS 
02 OPERADORES DE MAQUINA 
VARREDEIRA MOTORIZADAS 

  MES 12,00 

4.1.3 A descrição do serviço é apresentada nos próximos itens. 
 

4.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REMOÇÃO MANUAL 

4.2.1 Os serviços compreendem o recolhimento e transporte de resíduos provenientes da 
construção, reforma, trabalho de conserto e demolição de edificação, pavimentação e 
outras obras que são dispostos clandestinamente em vias e logradouros públicos, sendo 
predominantemente compostos por materiais inertes. 

4.2.2 Não poderão ser coletados, em nenhuma hipótese, os resíduos classificados como 
domésticos e comerciais, restos de poda, madeira, plásticos e utensílios diversos. Os 
serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos. A coleta será 
executada no período diurno, iniciando às 7 horas de segunda-feira a sábado. 

4.2.3 Cada equipe estimada para a execução dos serviços será composta de 1 (um) motorista 
e 2 (dois) agentes de limpeza para cada veículo coletor tipo caçamba basculante além 
de ferramentas auxiliares de trabalho, tais como: pá, garfos, rastelos de leque e 
vassouras. 



 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

______________________________________________________________________________ 

Endereço Avenida Brigadeiro Coimbra Haroldo Veloso, nº. 34, Bairro Centro, Jacareacanga-PA,  
CEP 68.195-000 

4.2.4 A equipe do referido serviço deverá apresentar-se ao trabalho devidamente 
uniformizada e munida de todos os equipamentos necessários, inclusive os 
equipamentos de proteção individual – EPI’s. 

4.2.5 Após o carregamento pleno do veículo transportador, o mesmo deverá ser 
encaminhado para área de destino final indicada pela CONTRATANTE, onde será 
procedida disposição final dos resíduos. 

4.2.6 Os resíduos transportados deverão ser cobertos com lona, em perfeito estado de 
conservação, devidamente fixada, cobrindo totalmente a carga transportada para evitar 
derramamento durante todo o trajeto do veículo até o destino final. Os serviços 
deverão ser realizados mediante a expedição da competente Ordem de Serviço pela 
CONTRATANTE. 

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

 
4.3 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS VEGETAIS E DE PODA 

4.3.1 Este serviço compreende o recolhimento manual de resíduos provenientes de podas ou 
quedas de árvore e o seu transporte por veículos coletores. A efetiva execução do 
serviço ficará condicionada às emissões de Ordem de Serviço expedidas pela 
CONTRATANTE. 

4.3.2 A equipe de coleta do referido serviço deverá apresentar-se ao trabalho devidamente 

uniformizada e munida de todos os equipamentos necessários, inclusive os 
equipamentos deproteção individual – EPI’s. 

4.3.3 Após o carregamento pleno do veículo transportador, o mesmo deverá ser 
encaminhado ao destino final indicado pela CONTRATANTE, onde será procedida 
disposição final dos resíduos. 

4.3.4 Os resíduos transportados deverão ser amarrados com cordas e devidamente fixados na 
carroceria do veículo de modo a evitar derramamento durante todo o trajeto do veículo 
até o destino final. 

4.3.5 O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares e comerciais 
compreende o recolhimento de todos os resíduos domiciliares ou comercias compostos 
basicamente por resíduos orgânicos, papéis, plásticos e outros que estejam 
devidamente acondicionados em calçadas e demais logradouros públicos. 

4.3.6 O serviço de coleta manual de resíduos sólidos domiciliares e comerciais será executado 
nas áreas, vias e logradouros públicos. A coleta e transporte de resíduos sólidos 
domiciliares deverá ser executada de acordo com os horários de início definidos abaixo: 

4.3.6.1 A coleta dos resíduos deverá ser executada inclusive nos feriados e dias santos, em 
qualquer condição climática e aos domingos, atendendo especialmente as principais 
avenidas e corredores. 

4.3.7 Após o final de cada itinerário de coleta, o veículo deverá ser encaminhado para área de 
disposição indicada pela CONTRATANTE, onde será procedida a disposição final dos 
resíduos. 

4.3.8 Havendo um aumento de resíduos a recolher, em consequência do crescimento da 
população, do número de estabelecimentos comerciais ou por outra ocorrência não 
prevista, a CONTRATADA deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço. 

4.3.9 Os agentes de limpeza deverão manusear e carregar os resíduos, adequadamente 
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acondicionados em recipientes ou sacos plásticos, com o cuidado necessário para não 
danificá-los e evitar o derramamento nas vias públicas. Nos casos de danificação ou 
rompimento acidental dos mesmos, será de responsabilidade dos agentes de limpeza o 
recolhimento integral dos resíduos, utilizando as ferramentas auxiliares de coleta. 

4.3.10 Os resíduos deverão ser transportados pelos veículos coletores de forma a não acarretar 
nenhum tipo de derramamento nas vias públicas. Os resíduos depositados nas vias 
públicas, pelos munícipes, que estiverem fora dos recipientes deverão ser, 
obrigatoriamente, recolhidos pela CONTRATADA. 

4.3.11 Os motoristas e os agentes de limpeza deverão apresentar-se ao trabalho devidamente 
uniformizados e munidos de todos os equipamentos necessários, inclusive os 
equipamentos de proteção individual - EPI’s. O motorista deverá seguir rigorosamente o 
itinerário de coleta informado à CONTRATANTE. 

 
4.4 CAPINAÇÃO MANUAL E RASPAGEM 

4.4.1 Entende-se por capina de vias e logradouros públicos o corte completo rente à 
superfície do solo, da vegetação “invasora” existente nos mesmos, seja ela herbácea 
(gramíneas) ou arbustiva. O corte deverá ser executado de forma manual. 

 
4.5 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS 

4.5.1 Entende-se por varrição de vias e logradouros públicos o conjunto das atividades 
necessárias para juntar, acondicionar e remover manualmente os resíduos sólidos 
lançados ou acumulados – por causas naturais ou pela ação humana em todas as 
principais vias pavimentadas da cidade. A varrição abrange sarjeta, passeios e ainda o 
esvaziamento de cestos coletores de resíduos para pequenos volumes (Papeleiras) e 
acondicionamento dos resíduos passíveis de serem contidos em sacos plásticos. 

4.5.2 As atividades deverão ser empreendidas com o uso de equipamentos e ferramentas 
manuais e deverá abranger a retirada de quaisquer resíduos sólidos soltos, inclusive 
terra ou areia, em pequena quantidade, que se encontrem sobre os passeios e sarjetas 
de vias e logradouros públicos (em largura média não superior a 1 metro). 

4.5.3 A CONTRATADA deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, de acordo 
com programação prévia a ser fornecida pela CONTRATANTE, quando deverá proceder 
a limpeza das vias e logradouros públicos nos locais de realização de eventos esportivos, 
culturais e artísticos, antes e logo após o término dos mesmos, de forma a restaurar 
suas condições de limpeza. 

4.5.4 O produto dos serviços de varrição manual deverá ser disposto nos passeios ou locais 
apropriados para seu posterior recolhimento e remoção diária pelos veículos coletores 
do tipo caçamba, destinados de forma exclusiva para o serviço. 

4.5.5 A manutenção de cestos coletores deverá ser realizada rotineiramente e compreenderá 
a limpeza externa e interna e a verificação de sua fixação e estado de conservação. A 
necessidade de substituição dos cestos de lixo com defeitos ou problemas constatados 
pela CONTRATADA deverá ser notificada à CONTRATANTE. 
 

4.6 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O ATERRO SANITÁRIO 

4.6.1 Ao final de cada turno, todos os resíduos devem ser completamente transferidos para o 
Aterro Sanitário indicado pela CONTRATANTE. A CONTRATANTE locará junto a 
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CONTRATADA, os caminhões caçamba e pás carregadeiras, incluindo a operação, o 
abastecimento e a manutenção dos equipamentos. A CONTRATADA irá disponibilizar os 
equipamentos acima citados para a carga e o transporte destes resíduos. 

4.6.2 Todos os resíduos transportados pelas caçambas devem ser cobertos com lona, de 
forma a garantir que nenhum material derrame em via pública. A CONTRATADA deve 
garantir que os descarregamentos dos caminhões sejam contínuos, de forma a não 
ocasionar filas e consequentemente atrasos nos serviços de limpeza urbana. 
 

4.7 LOCAIS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 
4.7.1 Existe uma área disponibilizada pelo município para destinação dos resíduos. O aterro 

sanitário que está localizado no município de Jacareacanga/PA. Este aterro destina-se 
exclusivamente ao recebimento de resíduos domiciliares, entulhos, inertes e podas. Os 
locais de disposição final podem ser alterados em função das novas diretrizes da 
CONTRATANTE, sendo as novas distâncias médias recalculadas para efeito de 
atualização de valores. 

 
4.8 QUANTIDADE MÍNIMA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

4.8.1 O dimensionamento em questão fora realizado em conjunto com o setor operacional da 
CONTRATANTE e levou em consideração a atual forma de execução e as futuras 
necessidades da limpeza urbana municipal. 

4.8.2 Os quantitativos de veículos, equipamentos e pessoal são os mínimos necessários para 
início dos serviços. Estes podem ser alterados na forma da lei de modo a atender 
possíveis necessidades do sistema de limpeza urbana da cidade durante o período 
contratual. 

4.8.3 Ressalta-se que a mão-de-obra operacional (composta basicamente por garis ou 
agentes de limpeza) será de responsabilidade da CONTRATADA, bem como o 
fornecimento das ferramentas e insumos operacionais.  

 
4.9 CONSIDERAÇÕES SOBRE VEÍCULOS 

4.9.1 Os veículos automotores com os equipamentos adequados e necessários a cada tipo de 
serviço deverão no mínimo obedecer aos dimensionamentos exigidos nos itens acima, 
para atender, de maneira adequada, a prestação dos serviços propostos. Todos os 
veículos automotores deverão possuir Certificado de Registro de Veículos (CRV) 
expedidos pelo órgão competente. 

4.9.2 A CONTRATADA deverá aplicar o Plano de Manutenção dos veículos e equipamentos 
utilizados nos serviços contratados, baseado em: inspeções diárias; programa de 
manutenção preventiva e corretiva; programa de serviços internos e externos; 
programa de limpeza e reforma (lavagem, desinfecção e pintura periódica); programa 
de controle dos itens de segurança (iluminação, pneus etc.) e programa de manutenção, 
limpeza e reparos dos demais equipamentos (coletor carro-de-mão, cestos coletores e 
contêineres, dentre outros).  

4.9.3 Será terminantemente proibido o transporte de pessoal entre a base e as frentes de 
serviço e ou entre elas, em carrocerias de caminhões. O transporte de funcionários 
entre a base e as entre as frentes de serviço e ou entre elas, somente será permitido em 
veículos destinados a transporte de passageiros conforme legislação especifica. Nestes 
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veículos de transporte de pessoal será vedado o transporte de ferramental, conforme 
normas do CONTRAN. 

4.9.4 As manutenções dos veículos bem como o fornecimento de seguro total são de 
responsabilidade da CONTRATADA. Todos os veículos serão padronizados na cor 
indicada pela CONTRATANTE e apresentarão o Brasão da Prefeitura e da empresa 
CONTRATADA. As licitantes deverão considerar uma reserva técnica mínima de 15% 
(quinze por cento) para todos os equipamentos. 

 
4.10 CONSIDERAÇÕES SOBRE PESSOAL 

4.10.1 Competirá à CONTRATADA a admissão de gerentes, motoristas, técnicos, encarregados 
e agentes de limpeza e demais funções necessárias ao desempenho dos serviços 
contratados, correndo por conta desta todos os encargos necessários e demais 
exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza. 

4.10.2 Só poderão ser mantidos em serviços os funcionários atenciosos e educados no 
tratamento dado ao munícipe, bem como cuidadosos com o bem público. 

4.10.3 A fiscalização da CONTRATANTE poderá determinar o afastamento imediato de todo 
funcionário cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se o 
afastamento der origem a ação judicial, a CONTRATANTE estará isenta de qualquer 
ônus decorrente da determinação quanto do afastamento. 

4.10.4 Durante a execução dos serviços, é absolutamente vedada, aos funcionários da 
CONTRATADA, a execução de outras tarefas não especificadas no objeto contratual. 
Será terminantemente proibido, aos funcionários da CONTRATADA, fazer catação ou 
triagem entre os resíduos recolhidos pela coleta domiciliar, de varrição ou de qualquer 
serviço executado para benefício próprio ou de terceiros. É proibida a ingestão de 
bebidas alcoólicas ou drogas, a solicitação de gratificações e donativos de qualquer 
espécie, sob qualquer circunstância de qualquer funcionário da CONTRATADA. Todos os 
funcionários da CONTRATADA deverão apresentar-se nos locais e no horário de 
trabalho portando a identidade funcional sempre uniformizados e devidamente 
asseado, com vestimenta e calçados adequados, bonés, capas protetoras e demais 
equipamentos de segurança, quando a situação os exigir, estando sempre em 
conformidade com as normas de segurança vigentes. 

4.10.5 A CONTRATADA deverá, já no início dos serviços, treinar todo o seu pessoal da área 
operacional, através da realização de cursos de capacitação técnica e gerencial de forma 
a garantir o perfeito desempenho e segurança dos seus empregados na realização dos 
serviços. A CONTRATADA deverá efetuar um programa de capacitação para atender, 
anualmente, 50% (cinquenta por cento) dos funcionários da limpeza pública sob sua 
responsabilidade direta (gerentes, motoristas, técnicos, encarregados e agentes de 
limpeza). 

4.10.6 Para efeito de uniformização de cálculos consideramos em 26 (vinte e seis) o número de 
dias úteis trabalhados por mês, perfazendo um total de 190 h (cento e noventa) 
efetivamente trabalhadas mês, salvo instruções em contrário. As licitantes deverão 
considerar uma reserva técnica mínima de 10% (dez por cento) para todos os 
funcionários da operação 
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4.11 EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES 

4.11.1 As instalações devem atender toda a legislação em vigor no que diz respeito à 
segurança e higiene do trabalho, e estarem localizadas em pontos permitidos pela 
legislação de posturas municipais. 

4.11.2 A base central deverá possuir dentre outras as seguintes instalações: garagem ou pátio 
de estacionamento que comporte todos os veículos a serem disponibilizados pela 
CONTRATADA na razão mínima de 25m² (vinte e cinco) por caminhão, sendo 
terminantemente vedada a guarda e ou permanência de veículos e equipamentos em 
vias públicas quando não estiver a serviço, área para manutenção mecânica, área de 
lavagem e lubrificação com valas apropriadas, almoxarifados, sanitários, vestiários e 
refeitórios em espaços e quantitativos adequados e exigidos pelas Normas 
Regulamentadoras (NRs), salas de treinamento, área administrativa e de controle; 
gerenciamento operacional, central de comunicações, portaria para controle de veículos 
e pessoal. 

 
4.12 FISCALIZAÇÃO 

4.12.1 A fiscalização do fiel cumprimento do contrato caberá, unicamente, à CONTRATANTE. 
4.12.2 A CONTRATADA deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à 

higiene pública, informando a fiscalização sobre casos de infrações previstas em Leis 
Municipais pertinentes ao assunto, notadamente sobre os casos de descargas 
irregulares de resíduos e falta de recipientes padronizados na via pública. 

4.12.3 A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as 
suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações 
relativas aos equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos 
serviços contratados. 

 
4.13 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) 

4.13.1 Os profissionais encarregados dos serviços de limpeza estão expostos ao contato com 
detritos e substâncias nocivas à saúde. Aliados aos procedimentos de segurança 
operacional, as equipes de trabalho contarão dentre outros com os seguintes 
equipamentos de segurança, cuja efetiva utilização será fiscalizada diariamente. 
Convém observar que os serviços de segurança e medicina do Trabalho da 
CONTRATANTE poderão em inspeções a locais de trabalho, solicitar alterações e/ou 
determinar procedimentos para sanar situações não condizentes com a boa técnica e 
proteção dos trabalhadores. 

4.13.2 Todos os funcionários terão no mínimo a seguinte composição de uniformes: 
 Camisa tipo sol a sol ou similar, modelo e cor a serem definidos pela 
CONTRATANTE; 
 Calça tipo sol a sol ou similar, com elástico e cordão de algodão, modelo e cor a 
serem definidos pela CONTRATANTE; 
 Boné tipo sol a sol ou similar, modelo e cor a serem definidos pela CONTRATANTE; 
 Capa de chuva em plástico na cor amarela, sem mangas, tipo morcego. 
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4.13.3 As especificações mínimas de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os 
agentes de limpeza que atuarão na execução dos serviços licitados serão de acordo com 
a normatização pertinente. 

 
4.14 PRINCIPAIS VIAS E CORREDORES DO MUNICÍPIO 

4.14.1 Os principais corredores da cidade são formados por vias com grande fluxo de pedestre 
ou veículos, áreas comerciais ou históricas e devem considerados como prioritários para 
os serviços constantes nesse edital. 

 
4.15 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.15.1 Os serviços objeto do Edital, serão medidos e apropriados pela CONTRATANTE, de 
acordo com os seguintes critérios de apresentação das equipes pela CONTRATADA, em 
um turno de trabalho, de segunda a sábado, incluindo feriados. 

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

 
5. OBRIGAÇÕES DAS CONTRATADAS 
5.1 As CONTRATADAS submetem-se as seguintes regras: 

5.1.1 A completa execução dos serviços, obedecendo rigorosamente o planejamento ou 
programações propostos, bem como as Ordens de Serviço exaradas, as instruções 
apresentadas pela fiscalização e demais recomendadas das normas e legislação 
aplicáveis ao objeto desta licitação; 

5.1.2 Recrutar e fornecer toda mão-de-obra, direta ou indireta, máquinas, veículos, 
equipamentos e materiais necessários à perfeita execução dos serviços, inclusive 
encarregados e pessoal de apoio técnico e administrativo. 

5.1.3 Providenciar, antes do inicio dos trabalhos, para que todos os seus empregados sejam 
identificados e registrados e tenham seus assentamentos devidamente anotados em 
suas carteiras de trabalho, bem como atender demais exigências da Previdência Social, 
da Legislação Trabalhista em vigor, inclusive cumprir as convenções coletivas de 
trabalho e decisões em dissídios coletivos que forem aplicáveis, 

5.1.4 Pagar, Como única empregadora, todos os encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários incidentes sobre o custo de mão-de-obra, bem como os referentes ao 
respectivo seguro de acidente de trabalho. 

5.1.5 Providenciar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a troca de máquinas, 
equipamentos e utensílios de trabalho que foram, comprovadamente, considerados 
pela fiscalização, em mau estado de conservação ou inadequados para os serviços. 

5.1.6 Regularizar, junto aos órgãos e repartições competentes, todos os registros, 
assentamentos, autorizações e licenças relacionados à execução dos service inclusive no 
âmbito ambiental, respondendo, a qualquer tempo, pelas consequências que as faltas e 
omissões do mesmo acarretar. 

5.1.7 Manter, durante a execução do contrato, toda habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. Todo pessoal em serviço deverá usar, obrigatoriamente, uniforme completo e 
equipamento de proteção individual EPI e coletiva EPC adequados, possuir capacidade 
física e mental para desenvolver adequadamente os serviços e ser treinado, em todos os 
níveis de trabalho. Para a execução dos serviços. 
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5.1.8 A CONTRATADA deverá dispor de instalações dotadas de equipamentos necessários ao 
apoio das atividades e se obriga a reforçar o seu quadro de pessoal e parque de 
equipamentos quando necessária para recuperação do atraso existentes, ou quando 
constatada sua inadequação, não importando tais procedimentos em ônus para a 
CONTRATANTE. 

5.1.9 CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos eventualmente causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos 
serviços objeto da presente licitação, isentando, assim, a CONTRATANTE de quaisquer 
reclamações que possam surgir consequentemente ao contrato, obrigando-se outro sim 
a reparar os danos causados, ou ressarcir as despesas deles resultantes. 

5.1.10 Havendo aumento da demanda dos serviços, mediante avaliação da CONTRATANTE a 
Contratada será autorizada a atender aos novos quantitativos. 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1 A CONTRATANTE para o cumprimento das atividades decorrentes dos serviços 
contratados obriga-se a: 
6.1.1 Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação disponível referente aos 

serviços existentes; Dar apoio aos necessários entendimentos junto aos Órgãos Públicos 
para o adequado desenvolvimento das atividades da CONTRATADA; Fiscalizar a execução 
dos serviços contratados, zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e 
apurando queixas e reclamações dos usuários; Aprovar se conveniente, os projetos e 
planos de trabalhos a serem implantados ou modificados, bem como os respectivos 
pareceres e relatórios emitidos; Remunerar os serviços contratados na forma e nas 
condições pactuadas; Promover, caso comprovado a necessidade, a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro dos preços dos serviços a serem cobrados pela 
CONTRATADA, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital. 

6.1.2 A CONTRATANTE poderá na forma do artigo 58 da Lei nº 8.666/93, modificar a forma de 
execução dos serviços, inicialmente prevista, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos da CONTRATADA, promovendo, se for o caso, a 
revisão das cláusulas econômico-financeiras para que se mantenha o equilíbrio contratual 
do mesmo. 

6.1.3 Considerando a natureza de serviços essenciais, própria do objeto deste Contrato, a 
CONTRATANTE poderá ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao seu objeto, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 
administrativa de faltas contratuais pela CONTRATADA, bem como na hipótese de 
rescisão do contrato. 

 
7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

7.1 Os recursos para cobrir a despesa, na ocasião do fornecimento dos materiais e/ou 
objetos, estarão contemplados no orçamento de 2022. 

7.1.1 Segundo a normativa da advocacia geral da união (agu) de nº 20, de 1º de abril 
de 2009, no uso das atribuições que lhe conferem, resolve expedir a presente 
orientação normativa: na licitação para registro de preços, a indicação da 
dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato. 

7.1.2 Acórdão nº 1279/2008 do TCU, já decidiu que: registro de preço não e uma 
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modalidade de licitação, e sim, um mecanismo que a administração dispõe para 
formar um banco de preços de fornecedores, cujo procedimento de coleta 
ocorre por concorrência ou pregão. Em razão de ser um mecanismo de obtenção 
de preços junto aos fornecedores para um período estabelecido, sem um 
compromisso efetivo de aquisição, entendemos ser desnecessário, por ocasião 
do edital, o estabelecimento de dotação orçamentária. 

7.1.3 O decreto nº 7581, de 11 de outubro de 2011, no artigo 91, cita: na licitação 
para registro de preços, a indicação da dotação orçamentária só será necessária 
para a formalização do contrato ou instrumento equivalente. 

7.1.4 Licitação para registro de preço não e necessário indicar a dotação orçamentária, 
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábil, segundo o decreto 7.892/2013, artigo 7º, § 2º. 
 

8. ADJUDICAÇÃO: 
8.1 Será realizada de forma parcelada, por lote, de acordo com a necessidade da Secretaria 

Demandante.  
 

9. DO PAGAMENTO:  
9.1 O prazo para pagamento será até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.  
9.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos materiais 
e/ou objetos fornecidos. 

9.3 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com os materiais e/ou objetos efetivamente fornecidos. 

9.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente 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. Nos termos do artigo 36, § 
6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será efetuada a retenção ou 
glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

9.5  A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer 
quando o contratado: 

I – não produzir os resultados, deixar de fornecer, ou não fornecer com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas; 

9.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme previsto na Lei nº 12.440/2011 
9.7 Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 
9.7.1 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 

observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação 
municipal aplicável. 

 
9.8 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
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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.  

9.9 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou 
por outro meio previsto na legislação vigente. 

9.10  Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

9.11  A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na contratação. 

9.12  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: EM = I x N x VP  

 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido  
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: (6 / 100) I = 365 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento  
VP = Valor da Parcela em atraso  

 
10. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO  

10.1 A Administração convocará oficialmente a licitante, a contar do recebimento da 
notificação formalizada para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de 
Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 

10.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando 
solicitado pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração; 

10.3 Não será aceita em hipótese alguma a subcontratação para o fornecimentos dos 
materiais e/ou objetos. 

10.4 Antes da assinatura do contrato será verificada pela CONTRATANTE, por meio de 
solicitação de certidões fiscais e trabalhistas, a comprovação da regularidade do 
cadastramento da licitante vencedora, devendo seu resultado juntado ao processo. 

10.5 O contrato só terá validade e eficácia depois de publicados seus extratos no Diário Oficial 
do Estado e no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Jacareacanga. 

 
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO  

11.1 A Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia após 
sua publicação no Diário Oficial da União e no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal 
de Jacareacanga. 
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12. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
12.1 O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas 

contratuais, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

12.2 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Prefeitura Municipal de Jacareacanga, designado pelo Representante da pasta geradora 
de demanda, de conformidade Artigo 67 da Lei 8666/93. 

12.3 A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos.  

12.4 Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.  

12.5 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o material e/ou 
objeto fornecido, se estiver em desacordo com o contrato.  

  
13. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

13.1 O contrato a ser firmado com a contratante, poderá ser alterado nos casos previstos no 
art.65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação 
das devidas justificativas. 

 
14. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À PROPONENTE: 

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 
5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

14.2 Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, quando 
convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de falsa; 

14.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
14.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
14.5 Comportar-se de modo inidôneo; 
14.6 Cometer fraude fiscal; 
14.7 Fizer declaração falsa; 
14.8 Ensejar o retardamento da execução do certame; 
14.9 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
14.9.1 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
14.9.2 Impedimento de licitar e de contratar com a administração municipal, pelo prazo 

de até cinco anos; 
14.10 Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
14.11 Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 

10.520, de 2002 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da 
contratação: 
14.11.1 Inexecutar total ou parcialmente o objeto contratado; 
14.11.2 Apresentar documentação falsa; 
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14.11.3 Comportar-se de modo inidôneo; 
14.11.4 Cometer fraude fiscal; 
14.11.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de 

Preços; 
14.12 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 
b) Multa. 
c) Moratória de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

contratação, até o limite de 30 (TRINTA) dias; 
d) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado, no 

caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória; 

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Jacareacanga, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

g) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
14.13 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 

contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da contratação decorrente da 
licitação: 
14.13.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de tributos; 
14.13.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
14.13.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 
14.14 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999. 

14.15 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. 

14.16 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, ou 
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da 
sede do município e cobrados judicialmente. 

14.17 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 
(cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

14.18 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
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ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

15. DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
15.1 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, e ficará o contrato 

rescindido de pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, se houver ocorrência de uma das hipóteses prescritas no art. 77 a 80, do 
Capítulo III, Seção V, da Lei nº 8.666/93. 

 
 

Jacareacanga/PA, 07 de Janeiro de 2022.  
 
 
 
 

____________________________________ 
Luciano Silva Quadro 

Secretaria de Urbanização, Transporte e Limpeza Urbana 
(Assinado do Termo de Referencia) 
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ANEXO II -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2022/PMJ/SRP/PP 

 

Aos _______dia(s) do mês de ____________________de _______________, o Município de 
Jacareacanga, com sede na Rua Avenida Brigadeiro Coimbra Haroldo Veloso, nº. 34, Bairro Centro, 
Jacareacanga-PA,CEP 68.195-000, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada 
no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 
da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 
005/2022/PMJ/SRP/PP, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos 
preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame 
supracitado. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, com uso de caminhões compactadores para a 

execução da coleta e transporte, até o aterro sanitário de resíduos com características domiciliares 

de moradias, comércio, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das necessidades da 

secretaria municipal de urbanização, transporte e limpeza urbana do município de Jacareacanga-

PA. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

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

assinatura. 

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

CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 

exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, 

quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

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

assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se 

obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às 

penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

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

quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu 
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interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

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

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique 

as obrigações assumidas com o Contratante. 

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

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de 

Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens e/ou serviços deverão ocorrer de acordo 

com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 05 

(cinco) dias uteis, da expedição da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções 

previstas no item do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota 

fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e 

qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento 

definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o 

Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade 

contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de 

ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do 

recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser 

efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo 

próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer 

fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior 

ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 

judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização 

financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

I =
TX 100⁄

365
I =

6 100⁄

365
I = 0,00016438 

 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a 

ocorrência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A entrega dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do mesmo. 

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

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

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

005/2022/PMJ/SRP/PP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 

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

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

empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; 

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

obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não 

entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

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

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

comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao 

contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 

enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo 

de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida 

para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula 

poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro 

de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá 

ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 

65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando 

à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 

fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 

o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 

pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
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Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 

especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a 

verificação ao representante designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e 

deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e 

especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua 

consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 

ou de força maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 

Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 Automaticamente: 
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- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso 

haja nova ordem de registro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 

COMPRA E/OU SERVIÇO 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, 

total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 

quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte 

e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela 

ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou 

parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de 

Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de 

Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo 

período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, 

sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da 

contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
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Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 

fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2022/PMJ/SRP/PP 

e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância 

das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa 

oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de 

Jacareacanga, com exclusão de qualquer outro. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

JACAREACANGA, «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS_COMUM» 

 

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA    NOME DA DETENTORA DA ATA 

C.N.P.J. nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX    CNPJ DA DETENTORA DA ATA 

CONTRATANTE      DETENTORA 

 

Testemunhas 

1-______________________________   2-______________________________  
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ANEXO III - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS 

 

Ref: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022/PMJ/SRP/PP. 

 

Ao Pregoeiro  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

(Razão Social da licitante e CNPJ) ____________________________________________ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante neste procedimento licitatório, em 

cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal combinado ao inciso V do 

artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de 18 

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

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

  JACAREACANGA, ........... de .......................de 2022. 

 

 

 

_____________________________ 

Razão Social - CNPJ 

Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

(documento obrigatório em papel timbrado da empresa ou com carimbo) 

 

 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE/FAX: 

 

 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022/PMJ/SRP/PP, que não fomos declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

 

JACAREACANGA, ............. de ............................. de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Razão Social - CNPJ 

Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022/PMJ/SRP/PP 
Ass.: Apresentação da Proposta 
 
Senhores: 
 
Temos a finalidade de apresentar a V. S.ª a nossa proposta para __________________________ 
conforme descrito no Anexo I Termo de Referência. 
 

     
VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

       

 
Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos 
mesmos, para a elaboração da presente proposta. 
 
Em consonância com os referidos documentos, declaramos: 

 
Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação; 
Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data limite para 

entrega do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias; 
Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão 

unicamente por nossa conta; 
Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das 

condições locais onde será executado os serviços; 
Que concordamos com as disposições do Edital, e reconhecemos a “PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JACAREACANGA”, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que 
assista qualquer direito indenizatório; 

Que temos conhecimento que a “PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA” não 
aceitará cláusulas ou condições que estipulem o faturamento por empresa diversa daquela que 
apresentar a proposta. 

Que nos propomos a cumprir com todas as determinações de origem legal relacionados no 
Edital e Minutas, bem como as que surgirem por determinação legal.  
 

Local, ________de ____________de 2022. 
_____________________________ 

Razão Social - CNPJ 
Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal  
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr(a) ______________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________ e do CPF n.º ____________________,  
 

DECLARA, na forma e sob as sanções previstas na Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os 

requisitos de HABILITAÇÃO exigidos para participação nesta licitação do PREGÃO PRESENCIAL N° 

005/2022/PMJ/SRP/PP. 

 

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no 

respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração. 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Razão Social - CNPJ 

Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal 
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ANEXO VII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Nome da Proponente: 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022/PMJ/SRP/PP. 

 

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, com uso de caminhões 

compactadores para a execução da coleta e transporte, até o aterro sanitário de resíduos com 

características domiciliares de moradias, comércio, órgãos e logradouros públicos, para 

atendimento das necessidades da secretaria municipal de urbanização, transporte e limpeza 

urbana do município de Jacareacanga-PA. 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a).................................., portador(a) Carteira de 

Identidade (n.º e órgão emissor), e do CPF n.º .............., a participar da Licitação instaurada pela 

Prefeitura do Município de Jacareacanga, Estado do Pará, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 

005/2022/PMJ/SRP/PP, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa .................................., bem como formular propostas, fazer 

lances de preços, interpor recurso ou dele desistir e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

 

 

......................................,............ de ..................... de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Razão Social - CNPJ 

Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal 

(com firma reconhecida) 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................... por intermédio do(a) .................................... (órgão) 

contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... 

/Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo PREFEITO 

MUNICIPAL, Sr.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 

.................., e CPF nº ........................, 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 nº .............................. 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 e na Lei nº 

8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., por Sistema de Registro de 

Preços nº 0000/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1. O presente contrato tem como objeto a Registro de preço para futura e eventual contratação de 

empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, com uso de 

caminhões compactadores para a execução da coleta e transporte, até o aterro sanitário de resíduos com 

características domiciliares de moradias, comércio, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das 

necessidades da secretaria municipal de urbanização, transporte e limpeza urbana do município de 

Jacareacanga-PA. 

 
2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, ao  Edital do Pregão nª PP/2022-0000000 e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 
 
1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o 
valor total do contrato é de R$  XXXXXXX(XXXXXXXXXXX). 
 
2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
 
1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela 
administração para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida 
pelo(a) CONTRATANTE. 
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2.  Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do 
CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
 
1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº PP/2022-XXXX, realizado com 
fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
1.  O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão 
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital 
do Pregão Nº. PP/2022-XXXXXX. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 
1. A vigência deste contrato terá início em XX de XXXX de 2022 extinguindo-se 31 de Dezembro de 2022, 
tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 
2. A vigência poderá ser prorrogada por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que 
haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

 
2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
 
2.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
 
2.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 
 
2.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
 
2.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 

3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
1.  Caberá ao CONTRATANTE: 
 

1.1 - Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para execução 
dos serviços constantes do objeto; 
 
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
CONTRATADA; 
 
1.3 - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações 
constantes do Anexo I do edital do Pregão n.° PP/2022-XXXXX; 
 
1.4 - Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 
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1.5 - Solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Termo de 
Referência do Pregão n.° PP/2022-XXXXX; 
 
1.6 - Disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos 
simples, quando necessário; e 
 
1.7 - Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de 
Serviços Gerais do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
1. Caberá à CONTRATADA: 
 

1.1 - Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos 
serviços, tais como: 

 
a. salários; 
b. seguros de acidente; 
c. taxas, impostos e contribuições; 
d. indenizações; 
e. vales-refeição; 
f. vales-transporte; e 
g. outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 
1.2 - Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no 
órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 
1.3 - Manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares do CONTRATANTE; 
 
1.4 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos 
serviços alvo deste contrato; 
 
1.5 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
técnicos no recinto do CONTRATANTE; 
 
1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais usados; 
 
1.7 - Providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a ser 
recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de 
controle de movimentação patrimonial do CONTRATANTE; 
 
1.8 - Devolver os móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o 
CONTRATANTE; 
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1.9 - Refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da comunicação; 
 
1.10 - Reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado 
pela CONTRATADA sem autorização prévia da CONTRATANTE; 
 
1.11 - Usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 
 
1.12 - Não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por 
escrito da CONTRATANTE, quando for o caso; 
 
1.13 - Fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando 
sempre materiais de primeira qualidade; 
 
1.14 - Submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados 
nos serviços antes da sua execução; 
 
1.15 - Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 
 
1.16 - Obter todas e quaisquer informações junto à CONTRATANTE necessárias à boa consecução dos 
trabalhos; 
 
1.17 - Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
1.    À CONTRATADA caberá, ainda: 
 

1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
 
1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido 
em dependência do CONTRATANTE; 
 
1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este 
contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 
 
1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste contrato. 

 
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o 
objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 
 1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 
 
 1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo 
se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 
 
 1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, 
designado para esse fim. 
 
2.  O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
 
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 
autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
 
4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde 
que aceito pela Administração do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 
 
1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim 
representando o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2022: 
 
Orçamentária do(s) Órgão(s) que compõe(m) o Registro de Preços. 
 
2. Em caso de prorrogação, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para 
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
 
1. Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro 
da (o) CONTRATANTE, situado na Praça José Ferreira Martins, s/n, Centro, CEP: 68.518-000, para fins de 
liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao 
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fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 
 
2.  O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 
 
3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 
 
4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação 
financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE. 
 
5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela. 
 
 5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 
pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 
será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 
 
onde: 
 
EM =     Encargos moratórios; 
 
N     =     Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 
VP     =     Valor da parcela pertinente a ser paga; 
 
I         =     Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = TX    ==>    I = (6/100)    ==>    I = 0,00016438 
     365                     365 
 
    TX - Percentual da taxa anual = 6% 
 
 5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao 
da ocorrência. 
 
 5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e 
verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço - CRF. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
 
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
 1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários; e 
 
 1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto 
as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no 
contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 
 
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
 2.1 - advertência; 
 
 2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
 
 2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
 2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior. 
 
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 
itens 1 e 2 desta cláusula: 
 
 3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 
 3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, 
que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da data da rejeição; e 
 
 3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
efetivar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição. 
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4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo 
IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a 
dos pagamentos a serem efetuados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
 1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
2. A rescisão deste contrato poderá ser: 
 
 2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 
 
 2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 
CONTRATANTE; ou 
 
 2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 
 
1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º PP/2022-XXXXXXX,  e aos termos das propostas da 
CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  - DO FORO 
 
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de JACAREACANGA, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
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teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes 
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 

 

Jacareacanga/PA, .......... de.......................................... de 2022. 

 

 

_______________________ 

NOME DO CONTRATANTE 

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

CONTRATANTE 

 

__________________________ 

NOME DA CONTRATADA 

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

CONTRATADA 
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ANEXO IX - COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 
EMPRESA:________________________________________________________ CNPJ: ______________________; 
 
ENDEREÇO:___________________________________________________________________________________; 
 
CIDADE: _____________________________ ESTADO: _______________________ CEP: ____________________; 
 
FONE: ( ) _______________________________ CELULAR: ( ) _____________________________________; 
 
E-MAIL: _____________________________________________________________________________________;  

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL: 005/2022/PMJ/SRP/PP. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM USO DE CAMINHÕES 
COMPACTADORES PARA A EXECUÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE, ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS 
COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, COMÉRCIO, ÓRGÃOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, 
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA. 

 
Obtivemos, através do email: jacareacangacpl21@gmail.com, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada de edital e remetê-lo ao Setor de Licitação, por meio de Fax.: (XX) 
XXXX-XXXX ou do e-mail jacareacangacpl21@gmail.com. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Jacareacanga da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 

 
Local: ___________________, _______ de __________________ de __________. 

 
Nome por extenso: _____________________________________________________. 

 
RG Nº___________________________ - CPF: ___________________________ 

 

_____________________________ 
Razão Social - CNPJ 

Nome do Representante Legal 
CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal  

mailto:jacareacangacpl21@gmail.com
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

EQUIPARADAS 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

. 

 

Ref.: PREGAO PRESENCIAL N° 005/2022/PMJ/SRP/PP. 

 

 

A empresa: ........................, inscrita no CNPJ sob o n.º .............., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) ............................, portador (a) da cédula de identidade n. º 

..................., DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, de 14 de dezembro de 

2006, e Decreto 2060-R, de 20 de maio de 2008, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e está 

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em 

epígrafe. 

 

 

Localidade, ______ de _____________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Razão Social - CNPJ 

Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal 
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ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS COM O MUNICIPIO DE 

JACAREACANGA/PA 

  

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL N° 005/2022/PMJ/SRP/PP, que a 

empresa:______________________________________________________________ portadora 

do CNPJ:_______________________ sediada:________________________________, que a 

licitante encontra-se na seguinte situação: 

 

( ) REGULAR- Possui contrato com Município de Jacareacanga-PA, e encontra-se em dias com 

relação à entrega de serviços e/ou materiais referente a obras/serviços realizados, ou não possui 

contrato com o Município de Jacareacanga/PA. 

 

( ) IRREGULAR- Possui contrato com Município de Jacareacanga - PA, e encontra-se em DÉBITO 

com relação à entrega de serviços e/ou materiais referente a obras/serviços realizados, realizados 

no Município de Jacareacanga/PA. 

 

Observação: A opção será marcada pelo responsável pelo Departamento e atestado pelo mesmo 

ao final do documento. 

 

 

Local e data 

 

 

__________________________________  

Nome e Assinatura do representante legal 

 

 

ATESTADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE 

JACAREACANGA/PA EM: 

 

______/_____/______ 

 

_________________________________ 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

Ref. Ao Pregão Presencial n. 005/2022/PMJ/SRP/PP 

 

Eu, _________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de 

Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente 

constituído de _________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº 

____________, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente 

Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não 

da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

(Localidade), _____ de _____________ de 2022. 

 

_____________________________ 

Razão Social - CNPJ 

Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal 
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ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO 

QUADRO DE PESSOAL 

 

 (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

(Razão Social), CNPJ n° xxx.xxx.xxx-xx, com sede à (Endereço Completo), em cumprimento ao 

edital do Pregão Presencial N° 005/2022/PMJ/SRP/PP, DECLARA, sob as penas da Lei, que não 

possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do 

Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou 

societárias. 

 

 

 

 

Localidade, ___ de ____ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Razão Social - CNPJ 

Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal 
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ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

Declaramos para fins de participação no Pregão Presencial nº 005/2022/PMJ/SRP/PP, que 

visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde será(ão) realizados os serviços, objeto desta licitação, tendo 

levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessários à formulação de nossa 

proposta financeira. 

 

 

Cidade/UF, ______ de____________2022. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Razão Social - CNPJ 

Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal 
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ANEXO XV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 

 

 

Declaramos que, na ocorrência da celebração de contrato referente ao Pregão Presencial 

Nº 005/2022/PMJ/SRP/PP o(a) Sr.(a) ___________________________________, Engenheiro 

Sanitário/Engenheiro Ambiental portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF Nº 

_____________, será contratado para acompanhamento dos serviços e responsabilização técnica, 

para tanto está disponibilizado o acervo técnico do mesmo na documentação exigida no Edital.  

 

 

ANUENCIA: 

 

Eu, _________________________________________, Engenheiro Sanitário/Engenheiro 

Ambiental portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF Nº xxxxx-D, concordo com os termos da 

Declaração acima concordando com a futura contratação, a qual estarei disponível para executa-

la.  

 

 

Cidade(UF), ___ de _________________________ de 2022.  

 

 

 

_____________________________ 

Nome do Representante Legal 

CPF do Representante Legal 

Cargo do Representante Legal 

 

 

 

 

 

ANUENCIA:  

______________________________________________  

XXXXXXXXXXXXXXX Engenheiro Civil / CREA/UF Nº _________ 
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