
 

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

Departamento de Licitações e Contratos  

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915, Centro | São Félix do Xingu | Pará 
CEP 68.380-000 | 94 3435-1197 E-mail: licitacao.pmsfx@hotmail.com  

 

EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÂMBULO 

 

A prefeitura Municipal de São Felix do Xingu, Estado de Para, torna público que se acha aberto, Processo 
de Licitação nº 021/2021 nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (Presencial), do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE 
LIXO NOS DISTRITOS E VILAS DESTE MUNICÍPIO, conforme especificação do Termo de Referência e 
Relação de Itens, visando atender a Secretaria Executiva Municipal de Meio Ambiente e Mineração - 
SEMMAS, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 
2.337/2011, com a Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, com o Decreto Federal n.º 
10.024/2019, e com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

 
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos: 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO” E DISPUTA DE LANCES: 
LOCAL: Sala de reuniões das Licitações da Prefeitura Municipal de São Felix do Xingu -Pa, situada na 
Avenida 22 de Março, 915, Centro. A depender do número de participantes o certame poderá ser 
realizado na quadra coberta próxima a prefeitura. (Lugar mais arejado)  
DATA: 25/05/2021 
HORA: 08:30 (Oito Horas e 30 Minutos) 
 

A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
processo em epígrafe. 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados 
que se apresentarem para participar do certame. 
 
 

I. DO OBJETO. 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS 
E VILAS DESTE MUNICÍPIO, conforme especificação do Termo de Referência e Relação de Itens, visando 
atender a Secretaria Executiva Municipal de Meio Ambiente e Mineração - SEMMAS 
 
 

II. DA PARTICIPAÇÃO. 

 

EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, RECOMENDAMOS QUE OS LICITANTES INTERESSADOS FAÇAM 
USO DE MÁSCARA EM SESSÃO E INFORMAMOS QUE SERÁ DISPONILIZADO ÁLCOOL EM GEL NO LOCAL. 
INFORMAMOS, TAMBÉM, QUE SÓ SERÁ ADMITIDA A PRESENÇA DE UM ÚNICO REPRESENTANTE POR 
LICITANTE, COM O OBJETIVO DE EVITAR AGLOMERAÇÕES DESNECESSÁRIAS. 
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2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
2.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
2.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
2.2.2. Estiverem proibidas para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 
2.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, estadual 
ou Municipal. 
2.2.4. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de 
cargo comissionado do Poder Público do Município de São Félix do Xingu. 
2.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 
2.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação. 
2.4. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital. 
2.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
2.6. É vedada a participação de empresas em consórcio, tendo em vista que a Prefeitura busca a seleção 
de empresa para execução direta do serviço e de maior qualificação técnica. 
2.7. São permitidas subcontratações, durante a vigência do contrato, desde que submetida à apreciação 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração. 
2.8. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 
 
 

III. DA VISITA TÉCNICA. 

 

3.1. Os licitantes deverão realizar visita técnica nas Vilas e Distritos da cidade de São Félix do Xingu/PA, 
de forma a terem conhecimento do local de execução dos serviços a serem prestados e das condições 
de sua execução. 

3.1.1. A visita técnica será realizada a partir da data da publicação do edital até 03 (três dias) antes da 
abertura da Licitação, horário de 08:00 as 12:00 horas.  
3.1.1.1. A visita deverá ser feita por um engenheiro civil ou arquiteto devidamente credenciado pela 
empresa. 
3.1.2. Serão admitidos no máximo 01 (um) representante por empresa, com documento comprobatório 
emitido pela (s) empresa (s) representada (s) autorizando a realização da visita. 
3.1.2.1. No dia da visita, o representante da licitante deverá portar, além da prova de identidade, 
declaração escrita, assinada pela empresa interessada, em papel timbrado, mencionando os nomes dos 
credenciados, RG e CPF individuais. 
3.1.3. Os representantes indicados para a visita deverão comparecer na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Mineração - SEMMAS, localizada na Avenida 22 de março, 915, bairro Centro em São Félix 
do Xingu/PA no dia e horário agendados. 
3.1.4. Ao fim da visita técnica, a Secretaria Municipal de Compras e Licitação, emitirá um recibo de visita 
técnica ao Responsável técnico do licitante, que deverá ser apresentado na fase de habilitação, bem 
como, ser juntado ao processo licitatório. 
 
 
IV. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados em envelope separado (ou em mãos) os seguintes 
documentos: 
4.1.1. Tratando-se de sócio proprietário: a cópia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
4.1.2. Tratando-se de procurador/credenciado: cópia do estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, Carta de Credenciamento (ANEXO 
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VIII) ou procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame. 
4.1.3. Tanto o sócio proprietário, quanto o procurador/credenciado deverão apresentar documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
4.1.4. Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos exigidos para habilitação no presente processo 
licitatório, conforme consta no ANEXO III deste Edital. 
4.2. Na impossibilidade da presença do representante na sessão pública ou no caso de não 
credenciamento do mesmo, a empresa concorrerá com o preço ofertado na sua proposta. 
4.3. Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado, para cada empresa licitante. 
4.4. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: declaração de microempresa ou empresa 
de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, de 
acordo com o modelo estabelecido no ANEXO IV. 
 
 
V. DOS ENVELOPES E DA ENTREGA. 

 

5.1. A proposta de preço e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 2 (dois) envelopes fechados, colados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da razão 
social e endereço do licitante, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE I: 

Conteúdo: Proposta de Preço 

Pregão Presencial nº 021/2021. 

Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu/PA.  

 

ENVELOPE II: 

Conteúdo: Documentos de Habilitação 

Pregão Presencial nº 021/2021. 

Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu/PA. 

 
5.2. A proposta deverá ser elaborada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 
juntando-se a procuração. 
5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia desde que acompanhada dos respectivos originais para conferencia. 
5.4. Caso algum documento seja emitido pela” Internet”, não será necessária à sua autenticação, uma 
vez que será efetuada a devida conferência, pelo pregoeiro e equipe de apoio, no “site” do órgão 
competente. 
5.5. A Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu/PA não se responsabiliza por envelopes entregues em 
local diverso da sala do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, onde se deve promover o devido 
protocolo e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento 
convocatório, valendo como horário oficial para este certame o de Brasília – DF. 
5.6. A licitante pode providenciar o credenciamento de um único representante, conforme item IV deste 
edital. 
5.7. A Equipe solicita que todas as folhas do conteúdo do envelope (I) Proposta de Preço e (II) 
documentos sejam rubricados e numerados pela licitante (exemplo: 1/10, 2/10, 3/10...). 
 
 

VI. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I “PROPOSTAS DE PREÇOS”. 
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6.1. A Licitante deverá elaborar a sua PROPOSTA DE PREÇO de acordo com o modelo do ANEXO I que 
deverá conter os seguintes elementos: 

6.1.1. Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual. 
6.1.2. Número do Pregão “presencial”. 
6.1.3. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações descritas neste 
Edital. 
6.1.4. Proposta contendo a quantidade, o preço unitário e o preço global. O valor unitário não poderá 
ser superior ao valor estimado pelas planilhas do município. 
6.1.5. Prazo de validade da proposta é será de no mínimo de 60 (sessenta) dias. 
6.2. O preço proposto deverá ser expresso em reais, em algarismos com no máximo duas casas decimais 
após a vírgula e por extenso, e referir-se ao valor mensal e global dos serviços, ficando de logo 
estabelecido que nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, imobilizações ou 
locações de bens ou imóveis, de manutenção e operação das instalações físicas, da mão de obra 
(conforme dissídio coletivo da categoria em vigor), transporte, materiais, equipamentos necessários, 
energia elétrica, telefone, abastecimento de água, encargos de leis sociais, custos de programa se 
atividades relativos à segurança no trabalho, seguros e quaisquer outras despesas acessórias e 
necessárias não especificadas neste Edital, relativa aos trabalhos objeto desta licitação. 
6.3. Somente serão aceitas propostas para a totalidade dos serviços, não se admitindo a exclusão de 
qualquer um deles, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
6.4. Serão desclassificadas as propostas que: 
6.4.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
6.4.2. Apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado. 
6.4.3. Apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou oferta de vantagem baseada 
na proposta das demais Licitantes. 
6.5. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da 
entrega de sua proposta comercial. 
6.6. O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital. 
 

VII. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 

7.1. O Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido por qualquer órgão público federal, estadual ou 
municipal, será aceito desde que esteja em vigor e que aponte expressamente a validade dos 
documentos, na data da abertura do Envelope I. 
7.1.1. Na hipótese dos documentos indicados no CRC estiverem com os prazos vencidos deverão ser 
apresentados novos documentos, podendo a equipe promover diligência. 
7.2. A habilitação se dará com a apresentação dos seguintes documentos: 
7.2.1. RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
7.2.1.1. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com as respectivas alterações, 
se houver, devidamente registrado e arquivado na repartição competente. 
7.2.1.2. Poderá ser apresentada somente a última alteração contratual, em atendimento ao subitem 
7.2.1.1, desde que devidamente consolidada às demais alterações. 
7.2.1.3. Tratando-se de sociedade anônima, cópia da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia 
que aprovou o estatuto e elegeu os atuais administradores e da certidão de arquivamento na repartição 
competente. 
7.2.1.4. Alvará de Localização e Funcionamento fornecido pelo município da sede da licitante, com 
validade plena à data de realização do certame. 
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OBSERVAÇÃO: O ramo de atividade constante do objeto social deverá ser compatível ao objeto ora 
licitado, sob pena de inabilitação. 
7.2.2. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 
7.2.2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
7.2.2.2. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil. 
7.2.2.3. Certidão conjunta negativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual da sede da licitante; 
7.2.2.4. Prova de regularidade para com o Fisco Municipal da sede da licitante através da Certidão 
Negativa de Débito - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPD-EN. 
7.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF do FGTS, 
emitido pela Caixa Econômica Federal; 
7.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
7.2.3. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
7.2.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 
empresa, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias, contados da data prevista para a 
entrega da documentação. 
7.2.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 
                Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados:  
1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada 
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  
2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante;  
3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 123/2006, e suas alterações - Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": por fotocópia simples do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis com registro na JUCEPA.  
4) Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  
5) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
7.2.4. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.2.4.1. Comprovante da visita técnica, realizada em conformidade com o item III deste edital ou 
declaração de pleno conhecimento das vias, objeto desta licitação. 
7.2.4.2. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 
que executou, satisfatoriamente, contrato com o objeto compatível com o ora licitado. contendo as 
seguintes informações: nome do contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza do 
serviço, localização do serviço, período de execução; que comprove a execução de serviço de 
características semelhantes. 
7.3. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
7.3.1. Declaração conforme ANEXO VII deste edital subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
7.3.2. Declaração nos moldes constantes do ANEXO VI deste edital, para atender dispositivo previsto no 
art. 27, inciso V, da Lei de Licitações, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos 
noturnos, perigoso ou insalubre e, menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partirde14 (quatorze) anos, conforme disposto na lei Federal n.º 9.854, de 27de 
outubro de 1999; 
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7.3.3. A licitante deverá indicar, através de Declaração própria, o nome do representante legal, com 
poderes (procuração) para assinatura do Termo de Contrato, com números dos documentos de 
identidade - “C.P.F.” – Cadastro de Pessoa Física e “R.G.” – Registro Geral. 
7.3.4. A licitante deverá fornecer, juntamente com a documentação, Declaração própria da qual conste 
o número da conta corrente, agência e nome do banco para respectivo pagamento. 
7.4. Os documentos deverão estar com vigência plena até a data fixada para a abertura do Envelope I. 
7.5. Quando o documento não contiver de forma expressa o prazo de sua validade, será esse 
considerado como 90 (noventa) dias contados de sua expedição/emissão. 
7.6. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, 
autenticados via cartório competente, ou por servidor integrante da equipe de pregão, observado o 
item 5.3 deste edital, com exceção dos documentos extraídos via Internet. 
7.7. Os documentos extraídos por via Internet poderão ter seus dados conferidos pela Equipe de Apoio 
perante o site correspondente. 
7.8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 
7.9. A ausência de documento, a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 
previsto neste Título poderá, a critério da equipe de pregão, e em conformidade com a lei, inabilitar a 
proponente. 
7.10. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente, e aceito pela equipe de pregão. 
 
 

VIII. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO. 

 

8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com o modelo do ANEXO III e Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o modelo do ANEXO IV deste edital, e, 
em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação, conforme itens V, VI e 
VI deste edital. 
8.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta de preço, não se admitirá qualquer outro 
credenciamento e, por consequência, a impossibilidade de inclusão de novos participantes no certame. 
8.3. Todas as Propostas de Preços apresentadas serão rubricadas pelos membros da equipe de pregão 
e pelos licitantes e colocados à disposição dos seus representantes legais, para exame. 
8.4. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, com os preços correntes 
e os estimados no edital. 
8.4.1. A equipe de pregão fará a conferência da planilha, que contém os preços unitários e as 
quantidades propostas. 
8.5. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do 
edital. 
8.6. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
8.6.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital. 
8.6.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
8.6.3. Que apresentem preço considerado inexequível. 
8.7. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 
8.7.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela. 

8.7.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de 
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empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 
8.8. Para efeito de seleção será considerado o preço menor global. 
8.9. O Pregoeiro convidará individualmente os proponentes selecionados a formular lances de forma 
sequencial, a partir da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-
se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
8.9.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
8.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
8.10.1. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas, na ordem 
decrescente dos valores. 
8.11. Será declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preço menor global. 
8.12. Havendo empate, será assegurada a preferência de contratação para microempresas e empresas 
de pequeno porte. 
8.13. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, 
conforme art. 44, § 2º, da LC 123/2006. 
8.13.1. 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, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, conforme art. 45, I, 
da LC 123/2006. 
8.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta do menor preço com vistas a obtenção de 
melhor preço. 
8.15. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do melhor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
8.16. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito através de sorteio, em ato 
público para o qual todas as Licitantes classificadas serão convocadas, de acordo com o parágrafo 2°, do 
artigo 45, da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações, em local, data e horário a serem definidos pela 
equipe de pregão. 
8.17. Se todas as propostas forem desclassificadas critério da Administração, poderá ser concedido o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para as Licitantes apresentarem outras propostas, escoimadas das causas 
que motivaram o ato, nos termos do parágrafo 3º, do art.48 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
8.18. Fica ressalvado à Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu o direito de rejeitar todas ou ainda 
revogar ou anular a licitação, por despacho fundamentado, assim como determinar alterações nos 
limites constantes na Lei Federal nº 8.666/93. 
8.19. À equipe de pregão é obrigatório, em casos especiais, propor mediante parecer fundamentado, a 
desclassificação de uma ou mais propostas de preços ou empresas que não atendam aos interesses 
desta Administração Pública. 
8.20. Considerada aceitável a oferta de melhor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação da licitante. 
8.21. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, ou diligência da equipe. 
8.21.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
8.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
8.23. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o proponente, decidirá sobre 
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a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável em razão de atender aos requisitos de habilitação, caso em que 
será declarado vencedor. 
8.24. No caso da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apresentar restrição na sua 
documentação fiscal será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogável, para a 
regularização da documentação. 
8.24.1. A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
8.25. No preço proposto deverão estar computadas todas as despesas para execução do objeto desta 
licitação. 
8.26. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito através de sorteio, em ato 
público para o qual todas as Licitantes classificadas serão convocadas, de acordo com o parágrafo 2°, do 
artigo 45, da Lei Federal n° 8666/ 3 e suas alterações, em local, data e horário a serem definidos pela 
equipe de pregão. 
8.27. Se todas as propostas forem desclassificadas, a critério da Administração, poderá ser concedido o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para as Licitantes apresentarem outras propostas, escoimadas das causas 
que motivaram o ato, nos termos do parágrafo 3º, do art.48 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
 

IX. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

 

9.1. Recursos com suas razões, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 
9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
9.6. O preço adjudicado permanecerá fixo e irreajustável, em conformidade com a Lei. 
 
 

X. DO CONTRATO. 

 

10.1. A Licitante vencedora deverá comparecer ao local que lhe venha a ser indicado, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação feita por escrito pelo Setor competente para a 
assinatura do respectivo termo de contrato (ANEXO V), sob pena de, não o fazendo, injustificadamente, 
serem aplicadas as penalidades prevista sem Lei. 
10.2.1. O prazo para execução dos serviços será de até 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
emissão da ordem de serviço. 
10.2.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do termo 
de contrato, podendo ser prorrogado, a critério da administração, nos termos do inciso II do art. 57 da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 

XI. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

11.1. Nos preços deverão estar computadas todas as despesas incidentes sobre os serviços, os quais são 
compostos pelos custos diretos, tais como, encargos sociais e outros, correndo tal composição única e 
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exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante, sem quaisquer ônus para a 
Administração e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 
11.2. O pagamento será efetuado, conforme realização dos serviços e apresentação pelo engenheiro do 
município dos boletins de medição, sem atualização financeira, pelo Município, em até 30 (trinta) dias 
do mês seguinte ao da prestação do serviço, condicionado à apresentação da documentação fiscal e 
liquidação da despesa, o qual será processado na Secretaria Municipal de Finanças. 
11.3. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Município de São Félix do Xingu para o exercício corrente, 
a cargo da unidade orçamentária contratante, cujos programas de trabalho e elementos de 
despesas específicos constarão na respectiva Nota de Empenho. 
11.3.1. Do recurso: vinculado/Próprio. 
11.4. A contratada deve manter, durante toda a execução do contrato, todos os documentos, condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
11.5. O não atendimento do disposto no item anterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do 
protocolo da nota fiscal no setor competente, acarretará a retenção do pagamento, até que solucione 
a questão e, persistindo, na rescisão do contrato. 
11.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser automaticamente descontadas do 
pagamento a que fizer jus o licitante vencedor. 
11.7. Na fatura (nota fiscal) deverá constar o número do respectivo processo licitatório, e o necessário 
“atesto” do titular da Secretaria requisitante ou preposto por ele designado. 
 
 

XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO. 

 

12.1. Na hipótese de descumprimento das normas deste edital ou da inexecução total ou parcial da 
prestação do serviço, o Município, garantida a apresentação de prévia defesa, aplicará à licitante 
vencedora, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, as seguintes sanções: 
12.1.1. Advertência. 
12.1.2. Multa, na seguinte forma: 
12.1.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) do valor total, por dia, que ultrapassar o prazo previsto para 
efetuar a prestação do serviço, até o décimo quinto dia de atraso. 
12.1.2.2. O valor das multas a que se referem os subitens anteriores, uma vez aplicadas e para efeito de 
cobrança, será automaticamente deduzida do pagamento à licitante. 
12.1.2.3. As multas não são compensatórias e não excluem as perdas e danos resultantes. 
12.1.3. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município, enquanto perdurar os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
12.1.4.1. A reabilitação será realizada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual 
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
12.1.5. As sanções previstas nos subitens “12.1.1", “12.1.3” e “12.1.4”, desta cláusula, poderão ser 
aplicadas juntamente com o subitem “12.1.2”, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
12.1.6. A sanção estabelecida no item “12.1.4” é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo processo. 
 
 

XIII. DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 

 

13.1. Acompanhar e fiscalizar, através de preposto designado pelos titulares das Secretarias Municipais 
requisitantes, a execução da prestação de serviço, objeto deste Edital. 
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13.2. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato. 
13.3. Ao Município fica assegurado o lídimo direito de, subsistindo razões plausíveis e de interesse 
coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e época da execução do 
contrato, após notificada, do ato, a parte contratada, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias, sem ônus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Público e devidos fins de direito. 
13.4. A Secretaria requisitante, através de representante e a qualquer tempo, terá acesso à inspeção da 
prestação de serviço, verificando as condições de atendimento à proposta. 
 
 

XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

14.1. Executar o serviço pactuado, de conformidade com os parâmetros delineados na proposta 
apresentada e aos rigores previsíveis em normas de regência. 
14.2. Executar o contrato de acordo com as determinações do contratante, através do órgão 
competente. 
14.3. Proceder a substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer motivo fique 
impossibilitado de realizar o serviço. 
14.4. Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização. 
14.5. Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
oriundos da execução dos serviços, objeto deste edital. 
14.6. Cientificar o Município do andamento da prestação de serviço, quando for o caso. 
14.7. Participar o Poder Público, com a antecedência necessária, eventuais diligências a seu encargo. 
14.8. A licitante vencedora deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei Federal nº. 

8.666/93. 
14.9. A licitante vencedora deverá comparecer na Secretaria requisitante, para assinar o competente 
Termo de Contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de convocação. 
14.9.1. O instrumento contratual será encaminhado ao adjudicatário somente se houver motivo 
relevante, devidamente justificado e as suas expensas. 
14.10. O não atendimento à convocação, para assinatura do contrato, no prazo fixado, implicará a 
decadência do direito à contratação, sujeitando, ainda, a empresa Adjudicatária às sanções legais, 
conforme previsto no artigo 81, da Lei nº 8.666/93. 
14.11. O prazo para a assinatura do Termo de Contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado por escrito e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 
14.12. Havendo recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e condições. 
 
 

XV. DO REAJUSTE. 

 

15.1. O reajuste se dará em conformidade com o art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
 

XVI. DA RESCISÃO DO CONTRATO. 

 

16.1. A inexecução do contrato, parcial ou total, ensejará na sua rescisão, com as consequências 
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e no contrato. 
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16.1.1. O Município de São Félix do Xingu/PA poderá considerar rescindido o contrato, unilateralmente, 
sem que caiba à contratada qualquer direito de indenização ou retenção, se a contratada: 
16.1.2. Infringir qualquer cláusula do contrato. 
16.1.3. Recusar-se a executar qualquer serviço, desde que suas razões não tenham sido prévia e 
devidamente aceitas pela fiscalização. 
16.1.4. Deixar de cumprir as exigências da fiscalização relativas aos serviços a serem executados. 
16.1.5. Não cumprir os prazos de execução dos serviços fixados no cronograma. 
16.2. Rescindido o Contrato por culpa ou por qualquer um dos motivos do subitem 16.1, a contratada 
indenizará o Município de São Félix do Xingu/PA de todos os prejuízos. 
16.3. Rescindido o Contrato, a contratada não terá direito a qualquer indenização por serviços não 
realizados, retendo o Município de São Félix do Xingu/PA, as importâncias porventura devidas por 
serviços já executados, e ainda não pagas, para cobertura das multas, juros e demais encargos que 
couberem pela rescisão a que a contratada houver dado motivo. 
 
 

XVII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidades entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
17.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observada 
as disposições contidas na Lei 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº n.º 2.337/2011, a serem assinadas 
pelo Pregoeiro, autoridade competente, equipe de apoio e pelos licitantes presentes. 
17.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 
17.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes que desejarem. 
17.4. O resultado final desta licitação será divulgado no Diário Oficial do Município – “FAMEP”, através 
da homologação. 
17.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 
para retirada no Departamento de Licitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 
situado na Avenida 22 de março, 915, Bairro Centro, após a homologação e ou celebração do contrato 
do objeto, ora licitado. 
17.6. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
17.6.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 
1 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 
17.6.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
17.7. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
17.8. Integram o presente edital: 
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA;  
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO; 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO;  
ANEXO VI – DECLARAÇÃO MENOR; 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO; 
ANEXO VIII – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO. 
 
17.9. Fica ressalvado ao Município, por despacho dos Secretários Municipais de Serviços Urbanos e de 
Administração e Planejamento, do qual se dará plena ciência aos licitantes, revogar ou anular a presente 
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licitação, desde que observadas as disposições legais pertinentes (Súmulas nºs 346 e 473 do Supremo 
Tribunal Federal e art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 
17.10. Qualquer outro esclarecimento ulterior necessário será prestado junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos, de segunda à sexta-feira, no horário das 08 às 12 horas, até 01 (um) dia útil 
anterior à data marcada para a reunião de recebimento dos envelopes, ou pelo e-mail: 
licitacao.pmsfx@hotmail.com ou através do site do município no endereço eletrônico: 
https://www.sfxingu.pa.gov.br/ 
 

São Félix do Xingu/PA, 10 de maio de 2021. 
 
 
 
 

HARLENILSON MATOS DA SILVA 

Pregoeiro Municipal 
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ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO ESTIMADO (Proposta comercial) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2021 
 
AO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA. 
Razão Social:  _, 
Endereço: ____________________________________, 
CNPJ: _______________________________________, 
Tel.: ________________________________________. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NOS 
DISTRITOS E VILAS DESTE MUNICÍPIO 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DISTRITO LADEIRA 

VERMELHA - Prestação de serviço, coleta e transporte de 

lixo, sem especificações de veículos - Distrito Ladeira 
Vermelha(distancia da sede 138km), coleta alternada com 
mínimo de(15 dias Mês). 

 

12 Mês R$ R$ 

02 

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DISTRITO 

LINDOESTE - 

Prestação de serviços, coleta e transporte de lixo, sem 
especificações de veículo - Distrito Lindoeste(distancia da 
sede 256km), para coleta alternada com mínimo de (15 dias 
mês). 

12 MÊS R$ R$ 

03 

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DISTRITO 

SUDOESTE/CASCALHEIRA - 

Prestação de serviços, coleta e transporte de lixo, sem 
especificações de veículo - Distrito 
Sudoeste/Cascalheira(distancia da sede 276km), para coleta 
alternada com mínimo de (15 dias mês). 

12 MÊS R$ R$ 

04 

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DISTRITO 

TEILÂNDIA - 

Prestação de serviços, coleta e transporte de lixo, sem 
especificações de veículo - Distrito Teilândia(distancia da 
sede 161km), para coleta alternada com mínimo de (15 dias 
mês). 

12 MÊS R$ R$ 

05 

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DISTRITO 

NEREU/TANCREDO NEVES - 

Prestação de serviços, coleta e transporte de lixo, sem 
especificações de veículos - Distrito Nereu/Tancredo Neves 
(distancia da sede 50km), para coleta alternada com mínimo 
de (15 dias Mês). 

12 MÊS R$ R$ 

06 

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DISTRITO 

CARAPANÃ - 

Prestação de serviços, coleta e transporte de lixo, sem 
especificações de veículos - Distrito Carapanã(distancia da 
cidade 50km), para coleta alternada com mínimo de (15 dias 
Mês). 

12 MÊS R$ R$ 
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07 

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DISTRITO PLANO 
DOURADO - 

Prestação de serviços, coleta e transporte de lixo, sem 
especificações de veículos - Distrito Plano Dourado(distancia 
da sede 368km), para coleta alternada com mínimo de (15 
dias Mês). 

12 MÊS R$ R$ 

 

Validade da Proposta: ___ (XX) dias. 

Cidade (estado), XX de XXXXXXXXX de 2021. 
 
_____________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal - CARIMBO) 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 
 
 
 
A licitante .........................................................................................(nome ou razão social da 
licitante), inscrita no C.N.P.J. sob o nº ......................................., com sede no endereço sito 
à.............................................(endereço completo da licitante), em cumprimento ao exigido no 
Edital do Pregão Presencial nº 021/2021, declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente 
os requisitos exigidos para habilitação no presente processo licitatório. 
 
Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 
firmo a presente. 
 

São Félix do Xingu/PA, XX de XXXXXX de 2021. 
 
 
 
 
(Nome da licitante e assinatura do representante legal). 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
A empresa ..........................................................................................(nome dá licitante), inscrita 
no C.N.P.J. sob o nº ......................................., com sede no endereço sito 
à.............................................(endereço completo da licitante), em cumprimento ao exigido no 
Edital do Pregão Presencial nº 021/2021, DECLARA, sob as penas da Lei, que é Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 
direito de preferência como critério de desempate neste procedimento licitatório. 
 
Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 
firmo a presente. 
 

São Félix do Xingu/PA, XX de XXXXXXXX de 2021. 
 
 
 
 
(Nome da licitante e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 

 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO 
FÉLIX DO XINGU, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob nº 05.421.300/0001-68, com sua sede 
administrativa na Avenida 22 de março, 915, Centro, São Félix do Xingu, CEP: 68.380-000, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. João Cleber de Souza Torres doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa _____________________________,  
sediada na _________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por seu 

representante legal infra-assinado, doravante denominado CONTRATADA, ajustam o presente 
contrato de fornecimento, de acordo com a Pregão Presencial nº 021/2021, mediante as 
cláusulas e condições a seguir: 
 
CLAÚSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO 
1.1. O Poder Executivo Municipal, representado por seu Prefeito Municipal, já qualificado no 
preâmbulo deste instrumento contratual, será denominado de CONTRATANTE e a empresa que 
prestará o serviço na forma prevista neste instrumento contratual, será denominada 
CONTRATADA. 
 
 
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

2.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS E VILAS DESTE MUNICÍPIO, visando atender a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Mineração - SEMURB, do município de São Félix do Xingu/PA. 
 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
 

3.1. O valor do presente contrato é de R$ ------------- (---------). 
 
 
CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇAO DA OBRA 
 

4.1. As etapas da obra serão autorizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Mineração. 
4.2. A licitante vencedora deverá dar início aos serviços, no prazo máximo de 05 dias a contar 
do recebimento da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal responsável e entregar 
os serviços concluídos no prazo previsto na ordem de serviços e no cronograma físico- 
financeiro. 
4.3. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Engenheiro da Prefeitura 
Municipal. 
4.4. A execução das obras deverá se dar conforme as determinações do Município, através da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração. O CONTRATADO, em todas as fases da 
execução das obras, deverá obedecer estritamente ao disposto nos projetos de engenharia e 
instruções da Secretaria Municipal responsável, sob pena de responsabilização por eventuais 
desvios. 

mailto:licitacao.pmsfx@hotmail.com


 

 

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

Departamento de Licitações e Contratos  

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915, Centro | São Félix do Xingu | Pará 
CEP 68.380-000 | 94 3435-1197 E-mail: licitacao.pmsfx@hotmail.com  

4.5. O CONTRATADO é responsável direto e exclusivo pela execução do objeto desta licitação 
e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou 
para terceiros. 
4.6. O CONTRATADO é responsável também pela qualidade dos produtos empregados na obra, 
não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da 
entrega do material, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 
4.7. O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no 
total ou em parte, os serviços executados, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes de execução ou de materiais empregados. 
4.8. O atraso ou inexecução total ou parcial dos serviços ocasionado pelo CONTRATADO, sem 
justificativa aceita pela Administração, enseja a rescisão do contrato, com as consequências 
previstas neste edital, no contrato e na Lei 8.666/93. 
4.9. O CONTRATADO será responsável pela colocação de placas de identificação das obras, em 
modelos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração. 
 
 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 

5.1. O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo, a critério da Administração, ser prorrogado por igual período. 
 
 
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 

6.1. O pagamento será efetuado em parcelas, com base em medições, de acordo com a planilha 
e o cronograma, referidos, aprovadas pela Secretária Municipal requisitante, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, à qual o Secretário aporá seu visto, acompanhada de relatório, 
expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração. 
Parágrafo primeiro: O pagamento está condicionado à apresentação de: Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; - Prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social (INSS); e, - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei. 
Parágrafo segundo: A última parcela só será paga mediante execução integral da obra, 
comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico e aprovado pela Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

7.1. Os recursos financeiros serão os constantes da seguinte dotação orçamentária: 
 

0801 18 452 0012 2. 045 – Manutenção e Limpeza Urbana (Cidade, Distritos e Vilas) 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de pessoas Jurídicas 

Subelemento: 3.3.9.39.78 – Limpeza e Conservação. 
 
 

CLÁSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 
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8.1.1. Executar as etapas objeto do presente contrato de acordo com a melhor técnica aplicável, 
com zelo e diligência e a manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, 
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ao meio ambiente; 
8.1.2. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução das etapas 
da obra ora contratada, devendo os materiais serem empregados receber prévia aprovação da 
Prefeitura, que se reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade 
e quantidade especificados; 
8.1.3. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento da obra e de suas etapas previstas 
neste contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, 
falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer 
relação de emprego com o Município de Conceição do Mato Dentro/PA, sendo de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais; 
8.1.4. Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a execução 
da obra contratada, observando as posturas necessárias ao relacionamento cordial e educado 
para com o pessoal do CONTRATANTE e dos representantes por ela designados para 
supervisionar os trabalhos; 
8.1.5. Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa 
por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse 
do Serviço Público; 
8.1.6. Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus 
empregados nos locais de trabalho; 
8.1.7. Realizar a obra de acordo com todas as normas de segurança vigentes, com meios e/ou 
equipamentos necessários, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência 
de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em 
decorrência da execução do objeto do presente contrato; 
8.1.8. Executar a obra, inclusive o sistema de bota-fora, em horários pré-combinados com a 
Administração; 
8.1.9. Efetuar o transporte de todo e qualquer material, ferramenta ou equipamento a ser 
utilizado na execução da obra; 
8.1.10. Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes de pagamentos aos 
empregados e de recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas/previdenciários; 
8.1.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia 
anuência do CONTRATANTE; 
8.1.12. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
8.1.13. Realizar a obra objeto do presente Contrato em conformidade com as instruções, 
informações, detalhamentos e especificações contidas nos projetos básicos/executivos, bem 
como no Edital de Pregão Presencial n.º 021/2021 e demais anexos; 
8.1.14. Assumir todas as obrigações e encargos fiscais necessários à legalização junto à 
Prefeitura, e outros, que permitam a pronta execução dos serviços; 
8.1.15. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem prévia 
anuência e autorização da Administração, que analisará o caso com base no que prevê a Lei 
8.666/93; 
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8.1.16. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades 
federais, estaduais e municipais em consequência de fato (s) a ela imputável (is) e relacionado 
(s) com a obra contratada; 
8.1.17. Arcar com os custos de seguro de elaboração de testes e ensaios, quando necessários, 
referentes à obra, quando solicitado pela equipe de fiscalização; 
8.1.18. Os funcionários da empresa contratada deverão apresentar-se uniformizados e 
utilizando obrigatoriamente os Equipamentos de Proteção Individual - EPI pertinente a função 
desempenhada. 
 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

9.1. São obrigações do CONTRATANTE: 
9.1.1. Supervisionar e fiscalizar todo o serviço, visando o fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, podendo em nome da Instituição tomar as medidas preliminares necessárias para 
tal finalidade, cabendo-lhe atestar a conformidade dos serviços; 
9.1.2. Emitir relatório de acompanhamento dos serviços prestados para a autorização de 
pagamentos; 
9.1.3. Efetuar os pagamentos; 
9.1.4. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato. 
 
 
CLÁSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 
 

10.1. O CONTRATANTE fiscalizará e acompanhará, como lhe aprouver e no seu exclusivo 
interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato. 
Parágrafo 1º - Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração, ou a terceiros, 
indicados pelo CONTRATANTE, exercer a fiscalização e o acompanhamento acima estabelecido. 
Parágrafo 2º - A equipe de fiscalização incumbida de acompanhar a execução da obra terá livre 
acesso e autoridade para definir qualquer ação de orientação geral, controle e 
acompanhamento da execução do objeto contratado, fixando normas nos casos não 
especificados e determinando as providências cabíveis, tais como: 
a) suspender a obra, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que julgar necessário; 
b) recusar quaisquer materiais e/ou equipamentos cuja qualidade não confira com o padrão 
desejado ou não atenda às especificações; e, 
c) recusar qualquer etapa da obra cuja qualidade não se revistam do padrão desejado ou 
apresentem defeitos. 
Parágrafo 3º - No caso de rejeição pela equipe de fiscalização do CONTRATANTE de materiais 
e/ou equipamentos cujos fornecimentos constituem o objeto deste contrato, a CONTRATADA 
retirá-los-á do local de execução da obra, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de incidir nas 
cominações previstas neste contrato. 
Parágrafo 4º - As etapas não aceitas pela equipe de fiscalização deverão ser refeitas pela 
Contratada sem nenhum ônus ao CONTRATANTE e, também, sem que caiba direito à dilatação 
dos prazos de execução. 
 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA OBRA 
 

11.1. Da obra, a CONTRATADA dará, mediante declaração expressa, garantia total mínima de 
02 (dois) anos, contados a partir do relatório que constatar sua execução integral. 

mailto:licitacao.pmsfx@hotmail.com


 

 

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

Departamento de Licitações e Contratos  

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915, Centro | São Félix do Xingu | Pará 
CEP 68.380-000 | 94 3435-1197 E-mail: licitacao.pmsfx@hotmail.com  

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a efetuar atendimento técnico no decorrer da 
garantia e apresentar solução, no prazo máximo de 48 horas, contadas do chamado feito pela 
CONTRATANTE, em caso de problemas verificados na obra executado. 
 
 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

12.1. O atraso injustificado na execução do objeto deste Contrato sujeitará a CONTRATADA, a 
juízo da Administração, à multa de mora de até 10% do valor total do contrato. 
Parágrafo 1º - Outras Penalidades - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato a 
CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, 
mediante publicação no Diário Oficial da União, as seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de até 10% sobre o valor contratado; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de São Félix do Xingu por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) 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. 
Parágrafo 2º - Da aplicação das penas, referidas, caberá recurso, no prazo legal, contado da 
data da intimação do ato. 
Parágrafo 3º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 
 
 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 

13.1 - A inadimplência e o não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições 
estabelecidas neste Contrato por parte da CONTRATADA assegurará ao CONTRATANTE o direito 
de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por 
via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades, referidas. 
Parágrafo Único - Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 
a. atraso no início da obra e de suas etapas, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE, após 10 dias corridos da data do recebimento da Ordem de Execução; 
b. caucionamento ou utilização do Contrato para qualquer operação financeira; 
c. paralisação dos trabalhos pela CONTRATADA por mais de 5 dias úteis consecutivos, sem justa 
causa ou prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
d. subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do presente 
Contrato; 
e. desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
f. cometimento reiterado de faltas na execução deste Contrato, apuradas pela fiscalização da 
CONTRATANTE; 
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g. decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
h. dissolução da sociedade; 
i. alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo 
do CONTRATANTE, prejudiquem a execução deste Contrato; 
j. protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão, que caracterizem a 
insolvência da CONTRATADA; 
k. razões de relevante interesse e amplo conhecimento público; 
l. ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 
 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME LEGAL 
 
14.1. O presente contrato é regido pelas disposições descritas em seu corpo, pelas disposições 
constantes no Edital do Pregão Presencial 006/2021, e no que este for omisso, pela Lei 
8.666/93 e 10.520/2002 e com suas alterações que lhe forem introduzidas posteriormente e 
demais normas que lhe forem aplicadas à espécie. 
 

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, fica eleita a Comarca de 
São Félix do Xingu, renunciando desde já os demais. 
15.2. E por estarem assim justos e de acordo, assinam as partes, em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo presente, que também assinam. 
 

São Félix do Xingu/PA, XX de XXXXXXXX de 2021. 
 
 
 
 

João Cleber de Souza Torres 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 
 

Contratada 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO MENOR 

 
 
 
(razão social), CNPJ nº. , sediada em (endereço completo), declara, que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, ressalvando que, caso empregue ou venha empregar menor, a partir de 14 
(quatorze) anos, somente o faz ou fará na condição de aprendiz, que não utiliza ou se beneficia, 
direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de 
mão de obra infantil, que não infringiu as normas de proteção ao trabalho adolescente, que 
não foi autuada no ano em curso ou anterior por infrações às normas de segurança e saúde do 
trabalhador adolescente ou, ainda por impedir ou dificultar seu acesso e frequência regular na 
escola. 
 
 
 

(Nome do Município), XX de XXXXXXX de 2021. 
 
 
 
 
 
Nome e número da Carteira de Identidade do declarante 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR. 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar do Pregão Presencial nº 
021/2021, que (nome ou razão social do licitante): 
 
a) não se encontra, suspenso temporariamente de participar de licitações ou de contratar com 
o Poder Público; 
b) não se encontra, a qualquer título, sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com o Poder Público; 
c) não é, e não possui dentre os sócios, titular de mandato eletivo; 
d) não se encontra nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeita 
a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente 
licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 
Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo 
a presente. 
 

São Félix do Xingu/PA, XX de XXXXXXX de 2021. 
 
 
 

_ 
(Nome da empresa / licitante e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) _________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº ____________, para participar das reuniões 

relativas ao PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2021, o(a) qual está autorizado(a) a requerer vistas de 

documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lance, desistir e/ou 

interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 
Cidade (estado), XX de XXXXXXXXX de 2021. 

 
 
 
 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal - CARIMBO) 
 

mailto:licitacao.pmsfx@hotmail.com

		2021-05-10T17:18:21-0300
	HARLENILSON MATOS DA SILVA:80857531204




