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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-3/2019-FMS 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente especializado para 

Realização de ações de educação em saúde ambiental, com foco para gestão de resíduos sólidos 

nas escolas Públicas, comunidades ribeirinhas, extrativistas e bairro comercial da sede do 

município de Porto de Moz. 

 

 

 

ABERTURA: 04 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 09:00 HORAS. 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-3/2019-FMS 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ – PA, torna público 

que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO (LOTE), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal n° 

10.520/02, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e no que couber, 

com base na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. 

 

1.2. O PREGÃO será conduzido pelo(a) PREGOEIRO JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO e 

auxiliado pela EQUIPE DE APOIO composta pela Srª Enilde Maia Moreira e Daiane Regina 

Martins Gonçalves, conforme designação contida nos autos do processo. 

 

1.3. ABERTURA: 04/10/2019, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de Porto de Moz, localizada na Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº  ap.10 - 

Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA. No horário acima estabelecido, o Pregoeiro dará início à 

abertura dos envelopes, não sendo permitido, a partir de então, o recebimento de quaisquer outros 

envelopes. Na hipótese de não haver expediente nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

1.4. O Edital estará disponível às Licitantes e a qualquer interessado após sua publicação nos 

veículos Oficiais nos Portais dos Jurisdicionados - TCM e Transparência Municipal. 

 

1.5. Poderá ser consultado por qualquer interessado na Sala da Comissão Permanente de 
Licitações, no horário das 08:00 às 12:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira. Caso haja o 

interesse na reprodução do Edital será cobrado custo por sua reprodução a ser pago junto ao 
setor de Tributos e Arrecadação Municipal. 

 

1.6. No ato do recebimento do Edital deverão os interessados verificar seu conteúdo, não sendo 

admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

 

1.7. O aviso de edital será publicado no Diário Oficial da União e Veículo de comunicação de 
grande circulação e no Quadro de Avisos da Sede Administrativa do Municípi. 

 

2. DO OBJETO 

 

O objeto deste PREGÃO PRESENCIAL é a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo 

pertinente especializado para Realização de ações de educação em saúde ambiental, com foco para gestão 

de resíduos sólidos nas escolas Públicas, comunidades ribeirinhas, extrativistas e bairro comercial da 

sede do município de Porto de Moz, CONFORME CONVÊNIO Nº 854156/2017 e PROPOSTA Nº 

094125/2017 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/FUNASA, conforme 
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especificações e quantitativos constantes no ANEXO I deste Edital. 

 

3. TIPO DO PREGÃO 

 

3.1. Este Pregão Presencial é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

4. DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas com a execução do objeto, oriundo desta licitação, contarão com recursos 

provenientes da União, através do respectivo Convênio, cujo valor global deverá observar a 

referência de R$ 277.760,05 (duzentos e setenta e sete mil e setecentos e sessenta reais e 

cinco centavos), conforme Plano de Trabalho componente do ANEXO I-A do Termo de 

Referência: 

 

4.2. Este é o valor máximo de referência admitido, sendo que qualquer proposta apresentada com 

valores acima será automaticamente desclassificada; 

 

4.3. Os recursos orçamentários ao adimplemento das obrigações desta licitação estão alocados na 
seguinte dotação orçamentária: 

 
1701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 122 0037 2.045 – MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 122 0037 2.046 – MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAÚDE/POSTOS 

10 122 0037 2.047 – MANUTENÇAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 

10 301 0202 2.051 – MANUTENÇÃO DE PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS 

10 301 0202 2.052 – MANUTENÇÃO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 

10 301 0210 2.054 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE FLUVIAL  

10 302 0212 2.058 – MANUTENÇÃO DO COMANDO DE SAÚDE   

10 304 0235 2.060 – PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA   

10 305 0220 2.061 – MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 

 

Parágrafo Único: Os valores poderão ser suplementados na forma da Lei. 

 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que atenderem todas as exigências lei, inclusive quanto aos requisitos constantes deste 

Edital e seus anexos. 

 
5.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

 

5.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, 
ou em processo de recuperação extrajudicial; 
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5.2.2. Em dissolução ou em liquidação; 

 

5.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, 

nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666/1993; 

 
5.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, e decretos regulamentadores; 

 

5.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 

8°, inciso V, da Lei n° 9.605/1998; 

 

5.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

5.2.7. Que estejam reunidas em consórcio; 

 

5.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

5.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País; 

 
5.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666/1993; 

 

5.2.11. Servidor, dirigente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE 

MOZ, ou responsável pela licitação; 

 

5.2.12. Com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 
5.3. A empresa interessada deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não 

podendo, filiais ou subsidiárias, substituírem a matriz, quando esta for a licitante, e vice- versa. 

 

5.4. Os impedimentos, casos existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob 
pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

5.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

 

5.6. Neste processo não será aplicado o previsto nos Art. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 

123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 

147/2014, pois haverá prejuízo ao conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a administração 
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pública, conforme art. 49, III, Lei Complementar 123/2006. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

6.1. Pessoas Jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para 

efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações 

posteriores, em que deverão comprovar tal situação mediante a apresentação de Declaração, nos 

termos do modelo constante do ANEXO VII deste Edital, firmada pelo representante legal da 

empresa acompanhada por cópia autenticada da Certidão Simplificada expedida pela Junta 

Comercial, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do 

Artigo 3º da LC 123/06. A não entrega da documentação em questão indicará que a licitante 

optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações 

posteriores. 

 
6.2. Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser 

adotados os critérios estabelecidos nos Artigos 42 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e 

alterações posteriores, quais sejam: 

 
6.2.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 

sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002; devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no registro de pessoas 

jurídicas, conforme o caso; 

 

6.2.2. 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; 

 

6.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, à critério da 

Administração Pública, para regularização da documentação; 

 

6.2.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior deste Edital, 

implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 
81 da Lei 8666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 

 

6.2.5. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte; 

 

6.2.6. Entende-se por empate aquelas situações 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; 
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6.2.7. Para efeito do disposto no art. 45 da Lei complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

 

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
II –Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei 

complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

 

III–No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 

1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiramente poderá apresentar melhor 

oferta; 

 

6.2.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.2.7 deste Edital, o 

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

 

6.2.9. O disposto no subitem 6.2.7 se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; a microempresa ou empresa de 

pequeno porte, no caso do empate previsto no subitem 6.2.6, mais bem classificada, será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo definido pelo Pregoeiro, após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  “CREDENCIAMENTO”,“ 

PROPOSTA DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 

 

7.1. Os envelopes, respectivamente CREDENCIAMENTO (ENVELOPE N° 01), 

PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(ENVELOPE N° 03) deverão ser apresentados, FECHADOS, INDEVASSÁVEIS E 

RUBRICADOS NO FECHO, ter suas páginas numeradas e rubricadas. 

7.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS ENVELOPES 

7.3. A entrega da proposta comercial e dos documentos de habilitação será feita no local, data e 

horário indicados no preâmbulo do presente edital, contendo referência ao presente certame e 

indicando as seguintes informações: 

SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-3/2019-FMS 

ENVELOPE “A” - CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

TELEFONE: 

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-3/2019-FMS  

ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL  

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
TELEFONE: 

 
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-3/2019-FMS  

ENVELOPE “C” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL: 

  CNPJ:  

TELEFONE: 

 
7.3.1. Por ocasião da autenticação de documentos por servidor público componente da 

Comissão Permanente de Licitações, a Comissão estará à disposição das Licitantes interessadas, 

a partir da publicação deste Edital, até 48 horas (quarenta e oito) antes da abertura da sessão de 

licitação, no horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. 

 

7.4. Não será permitida autenticação de documentos durante a Sessão de Licitação e 

documentos apresentados em desconformidade às exigências fixadas neste Edital serão objeto de 

desclassificação de proposta ou inabilitação da Licitante. 

 

7.5. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas 
expedições/emissões não ultrapassem a 180 (cento e oitenta) dias da data final para a entrega dos 

envelopes. 

 
7.6. No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob 

a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na 

Sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO 

 

8.1. Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, após ser credenciado, será o 

único admitido a intervir em todas as fases deste Pregão, quer por escrito, quer oralmente, 

respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada. 
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8.2. A documentação referente ao credenciamento DEVERÁ SER APRESENTADA EM 

ENVELOPES LACRADOS. 

 

8.3. No ato de credenciamento, deverá a licitante apresentar ao Pregoeiro a declaração em 
atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/02, (conforme ANEXO V – 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
8.4. Cada licitante deverá apresentar-se para credenciamento munido de original e cópia de sua 

carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento credencial, conforme 

segue: 

 

a) Termo de Credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste Edital) outorgado pelos 

dirigentes da empresa, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, acompanhado de cópia de 

documento de identidade dos dirigentes da empresa, juntamente com CÓPIA DO CONTRATO 

SOCIAL, para fim de comprovar se o outorgado possui poderes para tal, ou, 

 

b) Instrumento público ou particular de procuração, com a FIRMA DO OUTORGANTE 

RECONHECIDA EM CARTÓRIO, devendo constar o nome da empresa outorgante e também 

o nome do outorgado, com a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública, 

acompanhado de cópia de documento de identidade dos dirigentes da empresa, juntamente com 

CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL, para fim de comprovar se o outorgado possui poderes para 

tal, ou, 

 

c) No caso de Sócio ou Diretor da empresa licitante deverá apresentar CÓPIA DO 

CONTRATO SOCIAL para comprovação de que tem poderes para tomar e assinar decisões 

para a empresa, acompanhada de cópia de documento de identidade. 

 

8.5. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios 

previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão comprovar o seu 

enquadramento em tal situação jurídica NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, juntando 

declaração (ANEXO III), de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, acompanhada de cópia autenticada da Certidão Simplificada expedida pela Junta 

Comercial, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do 

Artigo 3º da LC 123/06, fora dos envelopes. 

 

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

 

8.7. Na ausência de representação expressa, a empresa não será inabilitada, porém não poderá 

haver manifesto de qualquer espécie ou natureza durante a sessão da licitação. 

 

9. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇO 
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9.1. Para a elaboração da Proposta de Preço, deverá ser observado as especificações e 

quantidades dispostas, a partir da referência do Projeto Técnico aprovado pela Convenente, 

apresentando todas as etapas do Plano de Ação, Composição de Preços Unitários e Cronograma 

de Execução, na forma do ANEXO I-A deste Termo de Referência. 

 

9.2. Sob pena de desclassificação, a proposta de preços deverá atender as especificações do 
Anexo I-A do Termo de Referência e, obrigatoriamente, ser apresentada por via expressa em 

papel timbrado da licitante contendo ainda as seguintes informações: 

 

a) O número deste Pregão Presencial, Razão social da proponente, CNPJ, endereço 
completo, dados bancários, telefone e e-mail para contato; 

 

b) Descrição detalhada do objeto, em conformidade com as especificações contidas no 

ANEXO I e ANEXO I-A; descrevendo todas as etapas do Projeto de forma precisa, sem 

alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de 

um resultado; 

 

c) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta dias); 

d) Preço unitário e total por itens, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo fixo 

e irreajustável, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 

nos termos da planilha de preços; em caso de divergência entre os valores unitários e 

totais, serão considerados os primeiros; 

 

e) Numeração de folhas e assinatura do responsável legal na última folha e rubrica nas 

demais; 

 

f) Declarar que nos preços propostos estão previstos, além do lucro, todos os custos diretos 

e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre 

outras despesas, tributos de qualquer natureza, mão de obras, insumos, materiais e 

equipamentos, veículos, embalagens, etc. 

 
g) Declarar, sob as penas da lei, que a licitante se compromete a prestar os serviços, objeto 

deste edital, nas condições e exigências estabelecidas no termo de referência (ANEXO I 

e ANEXO I-A do edital). 

 

h) Declarar ciência da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado 

conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação e 

fornecimento do objeto licitado. 

 
i) Declarar que cumprirá todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos; 

 
j) Declarar que os valores apresentados na proposta deverão ser fixos e irreajustáveis, salvo 

possíveis desequilíbrios econômicos incidentes. 
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9.3. Não será admitido à proponente cotação inferior à quantidade prevista nos itens disposto no 

Artigo I. ANEXO I-A. 
 

9.4. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 

 
9.5. Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou complementação da 

proposta. A falta de qualquer dos elementos exigidos acarretará a desclassificação da proposta; 

 

9.6. As propostas das licitantes declaradas vencedoras deverão ser consolidadas, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro horas) horas, após o término da sessão do Pregão e 

encaminhadas ao Pregoeiro Municipal responsável via endereço eletrônico 

licitapmpm2017@gmail.com. 

 

9.7. O Pregoeiro poderá corrigir eventuais erros formais constantes na proposta, desde que não 
digam respeito a valores nem a declarações expressas. 

 

9.8. Após a apresentação da proposta, não cabe desistência por parte da empresa em participar 
do Processo. 

9.9. PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento 

do objeto licitado, em uma única parcela, em até 30 (trinta) dias, mediante a emissão da 

respectiva nota fiscal, de acordo com a programação da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

10.2. Consignarem preços excessivos, acima da referência ou manifestamente inexequíveis; 

10.3. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem 

firam os direitos dos demais licitantes; 

 

10.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

 

11. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS 

 

11.1. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 

 
11.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

mailto:licitapmpm2017@gmail.com.
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subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 
11.3. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro poderá 

decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das 

regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos 

pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar 

prosseguimento ao mesmo, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de 

prejuízos ao órgão licitante. 

 

12. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

12.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

 

12.2. O lance deverá ser ofertado pelo menor preço por Lote. 

 

12.3. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais, em ordem decrescente de valor. 

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

exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 
12.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

12.6. Dos lances ofertados não caberá retratação; 

 

12.7. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver 

disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 

 
12.8. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as 

proponentes declinarem da correspondente formulação. 

 

Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa 

de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

12.8.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME e EPP participantes que sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada 

não seja uma ME ou EPP. 
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12.8.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada e o licitante ME ou EPP melhor classificado terá o direito 

de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, 

no prazo máximo de 5 (cinco) minutos. 

 

12.8.3. Caso a ME ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME ou EPP participantes que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

 
12.8.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME ou EPP empatadas, no referido 

intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro 

poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

 

12.8.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME ou EPP assumirá a condição de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor 

oferta inicial apresentada por ME ou EPP, ou ainda não existindo ME ou EPP participante, 

prevalecerá a classificação inicial. 

 
12.8.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 

final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em 

primeiro lugar. 

 
12.8.7. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
c) produzidos ou prestados por   empresas que invistam em pesquisa 

d)  e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

 

12.9. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com 

o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 

12.10. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou 

cancelamento de propostas após a sua entrega; 

 

12.11. Na situação prevista no inciso 12.5, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido melhor preço; 

 
12.12. Faculta-se ao Pregoeiro o direito de promover, em qualquer fase da licitação, diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 
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12.13. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das 

causas referidas no item anterior; 

 

12.14. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na 

ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lances, sempre 

com base no último preço apresentado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do valor 

daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

 

12.15. O Pregoeiro decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço, 

para que seja obtido o melhor preço em relação a estimativa média orçada pela 

Administração Municipal. 

 
12.16. O Pregoeiro deverá comparar os preços apresentados com os atuais, praticados no 

mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa 

realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e de todos os meios 

possíveis para a correspondente verificação. 

 
12.17. O Pregoeiro pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após 

o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o 

dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que 

incorrerá para o atendimento do objeto do Pregão, suficientes para justificar a proposta 

escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar. 

 

12.18. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 

elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço, ou o lance 

verbal de menor preço, acarretará na desclassificação da proponente, salvo rasuras que 

não comprometam partes essenciais. 

 
12.19. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

 
12.20. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

 

12.21. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

 
12.22. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 
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13. CONTEÚDOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

13.1. Para habilitação a Licitante deverá apresentar no envelope nº. 03 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, documentação conforme ordem disposta neste Edital. 

 

13.2. Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por Cartório competente ou por servidor da Administração, nos termos do 

subitem 7.3., ou ainda, por publicação em órgão da Imprensa Oficial, obrigando-se a 

proponente a fornecer ao Pregoeiro os originais correspondentes em qualquer época que 

lhes forem solicitados. 

Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão 

emissor não declare a validade do documento, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias 

contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado (s) de 

Capacidade Técnica. 

 
HABILITAÇÃO JURIDICA (Art. 28, Lei Federal nº 8.666/93) 

 

a) Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios; 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

c.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

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

administradores; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

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

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional 

de Registro do Comércio – DNRC; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

II. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributária e Não-Tributária) do 
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domicílio ou sede do licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União, sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais previstas 

nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 

1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da Licitante, perante a Justiça do 
Trabalho, em cumprimento à Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa 

TST nº 1470/2011. 

 

Parágrafo Primeiro: A Equipe de Apoio verificará durante a Sessão a autenticidade dos 

documentos acima apresentados. 

 

Parágrafo Segundo: Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

III. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e 

prazos, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu, 

satisfatoriamente, objetos compatíveis com aqueles constantes desta licitação, 

acompanhado por cópia da respectiva Nota Fiscal da execução dos serviços. 
b) Comprovação Técnica Profissional: 

b.1) A licitante deve comprovar possuir em seu quadro funcional os profissionais: 
b.1.1) Pedagogo: com experiência em ministrar palestras, cursos ou seminários na 

área de educação em saúde; 
b.1.2) Engenheiro Ambiental (para gerenciamento do projeto); 
b.1.3) Técnico Agrícola (Nível Técnico). 

 

b.2) A comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante será realizada 

mediante a apresentação de: 

b.2.1) Cópia Autenticada do contrato de prestação de serviços, Carteira de Trabalho 

ou caso os profissionais sejam sócios/proprietários da empresa licitante, cópia 

autenticada do Contrato Social. 

 
b.3) Para comprovação da capacidade técnica dos profissionais relacionados, a 

licitante deve apresentar: 

b.3.1) Diploma de Ensino Superior e/ou Certificado Técnico (para Técnico Agrícola) 

reconhecido em cartório, acompanhado do Curriculum emitido pela Lattes; 

b.3.2) Inscrição e Comprovante de Regularidade dos profissionais no Cadastro 

Técnico Federal emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA. 
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c) Licença de Operação, emitida pela Secretaria de Meio Ambiente da Sede da licitante. 

d) Alvará de Funcionamento; 

e) Cópia autenticada do Certificado de Regularidade da licitante, junto ao Cadastro 
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA, 

expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA. 

f) Atestado de Visita Técnica às localidades atendidas pela execução do projeto. 

 

f.1) Considerando que o projeto irá contemplar Zona Urbana e Ribeirinha do 

Município de Porto de Moz, será necessária a realização de visita técnica nestas 

localidades, através do responsável técnico da licitante para gerenciamento do projeto, 

a apresentar- se junto à Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua. Profª. Simpliciana 

Farias, S/N, Centro, para agendamento da visita, nas seguintes condições: 

 

f.1.1) A licitante deverá solicitar agendamento da visita junto à Secretaria 

responsável, em até dois dias úteis anteriores à abertura da Sessão. 

 

f.1.2) A visita será agendada e realizada em dia e horário estabelecido pela Secretaria 

responsável, a qual designará técnico para acompanhamento da licitante até as 

localidades atendidas pelo projeto; 

 

f.1.3) Pela completa realização da visita, será expedido pela Secretaria Responsável o 

Atestado de Vista Técnica. 

 

Parágrafo Único: Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao 

mesmo grupo empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas, como aquelas que 

sejam controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma 

pessoa física ou jurídica que seja sócio desta. 

 

IV. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor 

Judicial da sede da empresa do licitante; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e 
apresentado na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial, acompanhado do 

respectivo Termo de Abertura e Encerramento. Para fins deste Edital, os valores constantes no 

balanço patrimonial, poderão ser corrigidos por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 

(três) meses da data de apresentação da proposta. Na hipótese de atualização ou aumento do 

patrimônio líquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documentação que o altere, 

devidamente registrada e arquivada na junta comercial; 

c) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer 
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dos índices referidos no subitem anterior, deverão comprovar valor do patrimônio líquido de 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

 

Parágrafo Único: A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

 

a) No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, 

publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 

empresa; 

b) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do Livro Diário, 
contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples 

(cooperativas/associações), no cartório competente. 

A real situação financeira do proponente será verificada com base nos Índices de Liquidez Geral, 

Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrada por memória de cálculo, através da 

apresentação dos cálculos abaixo: 

 

 Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

AC + RLP 

ILG = ----------------- ≥ 

1,0 PC + ELP 

 

 Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

AC 

ILC = -------------- ≥ 1,0  

PC 

 Índice de Endividamento Geral (IE) não superior a 1,00 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

PC + ELP 

IEG = -------------- ≤  

1,0 AT 

Onde: 
 

AC – Ativo Circulante 

 

RLP – Realizável a Longo  

Prazo PC – Passivo Circulante 

ELP – Exigível a Longo Prazo AT – Ativo Total 

 

d) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador 

responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial; 
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e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de 
encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus direitos, 
obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência; 

f) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão ser apresentados com autenticação da 

Junta Comercial. 

 

V. DOCUMENTOS COMPLEMNTARES 

 

a) Declaração – ANEXO V, de que não pesa contra si a superveniência de fato impeditivo 

para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

b) Declaração - ANEXO VI, de que não possui em seu quadro pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, em cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

assinada por representante (s) legal (is) da empresa. 

 

13.3. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele 
exigido no presente edital e seus anexos. 

 

13.4. A microempresa e empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos 

documentos de regularidade fiscal previstos nas alíneas “c”, “d”, “e”, “f”, “g” do título 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade, em até 05 (Cinco) 

dias úteis, prorrogáveis por mais 05 (cinco), a contar do encerramento da sessão do 

Pregão. 

 
13.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

 
13.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

 

13.7. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades 
emissoras de certidões por sítios oficiais. 

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

 

13.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

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

habilitação. 

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

1.1. As documentações de cada fase pertinente serão rubricadas pelo Pregoeiro, pela Equipe 

de Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo 

desta licitação, sendo inabilitadas aquelas proponentes cuja documentação apresente 

irregularidade. 

 
1.2. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes 

presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem 

ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes 

presentes. 

 

2. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

 

2.1. É facultada a qualquer interessada a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o 

ato convocatório do Pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de 

cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica 

será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 

fixada para recebimento das propostas. 

 

2.2. Os pedidos de esclarecimento poderão ser encaminhados ao Setor de Licitação por escrito 
ou através do endereço eletrônico: licitapmpm2017@gmail.com. 

 

2.3. Os esclarecimentos escritos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar 

do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando 

integrar os autos do pregão, dando – se ciência às demais licitantes. 

 

3. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

3.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo 

de até 02 (dois) úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

 

3.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 

autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 01 (um) dia útil, a 

contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de 

comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do pregão. 

mailto:licitapmpm2017@gmail.com.


 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Secretaria Municipal de Saúde 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA 

 

 

4. RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. Por ocasião do final da sessão, a proponente que participou do Pregão ou que tenha sido 

impedida de fazê-lo, se presente à sessão, deverá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer. 

 
4.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa do Pregão, a 

proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, 

procedendo-se inclusive, o registro de razões em ata, juntando memorial no prazo de 03 

(três) dias, a contar da ocorrência. 

 
4.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra–razões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 

independente de intimação. 

 
Após a apresentação das contra–razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o pregoeiro 

examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado à 

autoridade competente para decisão. 

1.1. Os autos do Pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e 

horários previstos neste Edital. 

 

1.2. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

2. ADJUDICAÇÃO 

 

2.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da 

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao pregoeiro 

adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

 

2.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão dos 

mesmos, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do 

certame à proponente vencedora. 

 

3. HOMOLOGAÇÃO 

 

3.1. Compete à autoridade competente homologar o pregão. 

 
3.2. A partir do ato de homologação será fixado o inicio do prazo de convocação das 

proponentes adjudicatárias para assinar a ata, o contrato ou a respectiva ordem de 

fornecimento quando o caso, respeitada a validade de sua proposta. 

 

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO 
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4.1. O resultado final do Pregão será publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do 

Estado, Diário Oficial dos municípios do Estado do Pará e no Quadro de Avisos da Sede 

Administrativa. 

 

5. DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 

 
5.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a 

licitante vencedora, conforme ANEXO VIII. 

 

5.2. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora, para 

a assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de Empenho, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções constantes neste edital e do previsto no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

5.3. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a licitante vencedora deverá dispor de 

“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da resolução n°11.536/2014-TCM. 

 

5.4. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na 

assinatura do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições 

estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, 

podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 

da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
5.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais 

condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante 

deste Edital. 

1.1. Os contratos decorrentes do presente Registro de Preços terão suas vigências submetidas 
ao que determina o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

1.2. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pela CONTRATADA durante o seu transcurso, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 

1.3. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da 

habilitação parcial da CONTRATADA junto aos sistemas de cadastro e 

Órgãos/Entidades reguladores SICAF entre outros. 

 

1.4. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não receber a Nota de Empenho, no prazo 
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e nas condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de 

classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos 

requisitos. 

 

2. DO FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DESTE PREGÃO 

 

2.1. O fornecimento do objeto deste Pregão será imediato e de acordo com a emissão das 

Autorizações emitidas pelo FISCAL DE CONTRATO e entregue diretamente nos locais 

indicados pelo mesmo, ficando o custo de transporte a cargo da CONTRATADA sem a 

qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 

 
2.2. O FISCAL DE CONTRATO acompanhará a qualidade dos fornecimentos, verificando 

se suas características e armazenamento encontram-se em conformidade com as normas 

dos Órgãos/Agências reguladores(as) pertinentes, devendo notificar ao órgão Gerenciador 

qualquer ocorrência de irregularidades, via protocolo. 

 

2.3. Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, 

será examinado pedido de prorrogação. 

 

2.4. O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do 

legado, deverá ser elaborado e/ou dirigido à autoridade superior, antes do término do 

prazo inicialmente estipulado, ficando a critério da autoridade competente acolher ou não 

o requerimento da contratada. 

 

2.5. A empresa deverá fornecer somente o objeto que atenda integralmente às características e 

especificações consignadas em sua proposta comercial, bem como observar as condições 

e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade. 

 
2.6. O objeto do fornecimento será inspecionado (qualitativa e quantitativamente) na hora da 

entrega/abastecimento/execução/fornecimento. 

 

2.7. Caso fique constatada a irregularidade na execução, a empresa CONTRATADA deverá 

saná-la imediatamente. 

 
2.8. Em caso de irregularidade não sanada, o Fiscal competente reduzirá a termo os fatos 

ocorridos e encaminhará à autoridade máxima do órgão para aplicação de penalidades de 

acordo com a Lei. 

 

2.9. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento 

será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa 

sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na 

Lei e neste instrumento. 
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13.10. Os fornecimentos, mesmo que já realizados e aceitos, ficarão sujeitos à substituição, 

desde que comprovada má fé do fornecedor ou condições inadequadas de uso dos 

mesmos. 

 

13.11. O cronograma de execução dos fornecimentos deverá obedecer às normas internas da 
administração, antecipadamente comunicadas à CONTRATADA. 

 

13.12. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria. 

 

13.13. Reserva-se ao(à) Prefeitura Municipal o direito de solicitar da empresa CONTRATADA 

(fabricante ou distribuidor), Laudo(s) do(s) produto(s) e serviço(s) oferecido(s), através 

de órgãos e agências reguladoras competentes sem ônus para o município. 

 
13.14. O acompanhamento da execução do Contrato ficará a cargo das Unidades Requisitantes 

desta Licitação, através dos Fiscais e/ou Comissão Fiscalizadora designada, 

especialmente nomeados para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13.15. Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

a) Fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas neste Contrato; 

b) Comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotas as 

providências necessárias; 

c) Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 

relevantes relacionados com o fornecimento; 

d) Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em 
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 
13.16. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade  da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 

contratual. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES 

 

14.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

 

14.1.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 
14.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, com o pronto atendimento das informações requisitadas. 
 
14.1.3. Disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, Alimentação, 

Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias ao fornecimento do objeto, 
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sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE. 

 
14.1.4. Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou 

particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados. 

 
14.1.5. Manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação apresentada 

por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal situação sempre que 
for solicitado pela CONTRATANTE. 

 

2.10. Indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da empresa com 

poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para atuar 

como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato. 

 

2.10.1. Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais, 

trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir inteira 

responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

2.10.2. Cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal 
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 

quatorze anos). 

 

2.10.3. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Contratante 
durante a vigência contratual. 

 

2.10.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas ao fornecimento dos produtos licitados ou a iminência de fatos que 

possam prejudicar o regular fornecimento. 

 
2.10.5. Encaminhar as Notas Fiscais juntamente com as autorizações de fornecimento para fins 

de recebimento dos respectivos valores. 

 

2.10.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários. 

 

2.11. A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
2.11.1. Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a entrega e devolução 

dos produtos/bens, bem como, outras atividades decorrentes da contratação, desde que 

devidamente identificados com crachá ou outra identificação da Licitante; 

 

2.11.2. Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 

 

2.11.3. Dará ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que 
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verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 

cumprimento; 

 
2.11.4. Proceder à conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, à 

entrega dos produtos; 

 
2.11.5. Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no contrato, mediante Nota de Empenho; 

 

2.11.6. Rejeitar os produtos/bens cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos 
requisitos mínimos constantes no ANEXO I deste Edital; 

 

2.11.7. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 
de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para  que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

 
2.11.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos 
técnicos da CONTRATADA; 

 

2.12. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, 

designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 

2.12.1. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, 

após a efetiva entrega do objeto e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e 

Definitivo; 

 

2.12.2. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que 
compõem o objeto deste termo a serem recebidos; 

 

2.12.3. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituições dos 

produtos que compõem o objeto deste edital. 

 

3. PAGAMENTO 

 

3.1. Os pagamentos devidos pela CONTRATANTE em decorrência das obrigações 

assumidas serão efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

 

3.1.1. Mediante entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias junto à Secretaria Municipal de 
Finanças, acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos e Comprovação da 

Regularidade Fiscal federal junto à Receita Federal, INSS e FGTS. 

 

3.1.2. O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 
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3.1.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 

nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente, até que a 

mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

3.2. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 

 

3.3. À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento 

do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Contrato 

pactuado. 

 

3.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

eventuais multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 

3.5. A CONTRATADA deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações 

exigidas de acordo com legislação própria: 

 

3.5.1. Especificação correta do objeto; 

3.5.2. Número da licitação e Contrato; 

3.5.3. Marca e o nome comercial e demais especificações que se fizerem necessárias de acordo 

com o Termo de Referência. 

 

4. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

4.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE 

DE PORTO DE MOZ, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos 

contemplados no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02. 

4.2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência 

das demais cominações legais contempladas na Lei 8.666/93. 

 

4.3. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: 

a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor do objeto, a cada 24 (vinte 
e quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a não entrega do 

objeto levar a convocação do segundo colocado e aplicação de multa e demais sanções 

prevista no Edital. 

b) Impedimento de contratar com a SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE 
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PORTO DE MOZ pelo período de até 05 (cinco anos), observada a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

14.2. Independente da aplicação das penalidades retro indicadas à proponente ficará sujeita, 

ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 

inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em 

nova contratação, na hipótese da proponente classificada não aceitar a contratação pelos 

mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 

 

15. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 

15.1. No interesse da Administração Pública, o(a) SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE 

DO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ, poderá: 

 

a) Modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua 

realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

b) Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá- la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

 

15.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

 

15.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do 
procedimento licitatório. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1. Na contagem de prazos estabelecidos neste Pregão excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Só se iniciam e vencem os 

prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 

16.2. Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na 

Legislação Federal e Municipal incidentes, e nos princípios gerais do Direito. 

 

16.3. Será competente o Foro da Comarca de Porto de Moz - PA, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para soluções de questões oriundas deste 

Pregão. 

 
16.4. Fazem parte integrante deste Edital: 

 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 

b) ANEXO I – A – Termo de Convênio, Projeto Técnico e Plano de Trabalho de Execução; 
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c) ANEXO II – Modelo de Proposta; 

d) ANEXO III – Termo de Credenciamento; 

e) ANEXO IV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
f) ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
g) ANEXO VI – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
h) ANEXO VII – Declaração do Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da Cf. 
i) ANEXO VIII - Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

j) ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO. 

 

 

 

Porto de Moz - PA, 19 de Setembro de 2019. 

 

 

 

JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO 

Pregoeiro Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

1. OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA AQUISIÇÃO 

1.1. O objeto do presente termo de referência é a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo 
pertinente especializado para Realização de ações de educação em saúde ambiental, com foco para 

gestão de resíduos sólidos nas escolas Públicas, comunidades ribeirinhas, extrativistas e bairro 

comercial da sede do município de Porto de Moz, cujas especificações e quantitativos encontram-

se detalhadas neste Termo de Referência. 

 

1.2. A aquisição dos veículos, relacionados neste Termo de Referência, são oriundos do Convênio 

nº 839423/2016 e Proposta nº 028692/2016 com a Fundação Nacional de Saúde/FUNASA, parte 

integrante deste Termo de Referência. 

 
1.3. A contratação do referido objeto seja realizada através de licitação na modalidade PREGÃO, 

pelo critério MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, e demais legislações correlatas. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Porto de Moz Localiza-se a uma latitude 014454 sul e a uma longitude 521418 oeste, estando 

a uma altitude de 15 metros. Sua população estimada em 2004 era de 28 091 habitantes. Origem 

histórica da atual sede do município de Porto de Moz é encontrada no aldeamento Muturu, sob a 

invocação de S. Braz, estabelecido pelos Capuchos de São José, em data que a tradição indica 

como sendo o ano de 1639. Sob o controle dos Capuchos o aldeamento se desenvolveu, daí 

advindo as grandes explorações Na parte baixa do Rio Xingu. O governador e capitão general, 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, elevou o aldeamento à categoria de Vila, com a 

denominação de origem portuguesa, de Porto de Moz, tendo sido instalada em 16 de julho de 

1758, dando origem, assim, ao Município. 

 

2.2. Nas comunidades existem Escolas Municipais de Ensino Fundamental e escolas estaduais de 

ensino Médio, além de um Posto de Saúde da Família – PSF e Unidade Básica de Saúde - UBS. A 

destinação do lixo nessas localidades ainda é queimado, ou enterrado, ou simplesmente, jogados as 

margens dos rios, por uma questão cultural, haja vista que já existe coleta de lixo. Ocorre também 

o recolhimento do lixo hospitalar da unidade de saúde pela vigilância sanitária. 

 

1.1. As localidades se comunicam com a sede do município através de barco. O projeto realizará 

ações de educação em saúde ambiental, para gestão de resíduos sólidos nas escolas Públicas, 
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comunidades ribeirinhas, extrativistas e bairro comercial da sede do município, visando à melhoria 

da qualidade de vida das famílias e diminuição dos impactos ambientais. 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

O projeto realizará ações de educação em saúde ambiental, para gestão de resíduos sólidos nas escolas 

Públicas, comunidades ribeirinhas, extrativistas e bairro comercial da sede do município, visando à 

melhoria da qualidade de vida das famílias e diminuição dos impactos ambientais. 

 
2.3. O projeto deverá ser implementado de acordo às etapas do Plano de Ação descritas no 
ANEXO I-A deste Termo de Referência, através das seguintes ações: 
a) Realizar diagnóstico socioambiental sobre o manejo de resíduos sólidos nas escolas públicas e 

nas comunidades de abrangência do projeto. 

b) Proporcionar às comunidades envolvidas, embasamento em resíduos sólidos para formar 
conceitos relacionados à importância da educação em saúde ambiental; 

c) Elaborar um Plano de Ação de Educação em Saúde Ambiental com foco nos resíduos sólidos 

voltados para coleta seletiva, a reutilização, reciclagem e destinação final; 
d) Realizar as ações de Educação em Saúde Ambiental em resíduos sólidos. 
e) Conscientizar as comunidades quanto aos riscos do desmatamento, assoreamento dos rios e 

córregos, e o uso racional dos recursos hídricos estimulando a mudança de hábitos; 

f) Implantar a Vigilância Ambiental Comunitária; 
g) Promover parcerias com instituições públicas, nas três esferas governamentais, e privadas; 
h) Implantar a coleta seletiva de lixo; 
i) Incentivar a criação de associações de catadores de lixo recicláveis; 

j) Produzir documentários e registros fotográficos das ações realizadas, como elemento 
pedagógico. 

 
2.4. As ações visam o alcance das seguintes Metas: 
2.4.1. Alcançar 80% do levantamento dos dados sócio-econômicos, demográficos e dos impactos 

ambientais junto às famílias da comunidade, assim como levantamento dos dados epidemiológicos 

da comunidade, tanto aquelas conhecidas pela população, quanto as desconhecidas. 

2.4.2. Realizar visitas domiciliares em 75% das famílias; 

2.4.3. Alcançar 80% de ações educativas referentes à educação ambiental quanto aos resíduos 
líquidos e sólidos, artrópo; 

2.4.4. Promover a sensibilização em 75% das famílias da importância da ação preventiva da 

saúde e da preservação do meio ambiente; 

2.4.5. Implantar a coleta seletiva de lixo 70% das famílias e incentivar criação uma (01) 

associação de catadores de lixo; 

2.4.6. Pôr em prática 70% do que foi aprendido nos seminários e curso de reciclagem de papel, 
garrafa pet, compostagem; 
2.4.7. Produção de dois Documentários sobre a temática do projeto. 
2.5. Para que os objetivos propostos sejam atingidos deverão ser realizadas diferentes ações 

transversais tais como: encontros, diálogo, oficinas e parcerias, considerando sempre os eixos 

norteadores: Sustentabilidade, Inclusão Social, Metodologia Participativa, Controle Social, 

Fortalecimento da Cultura de Promoção da Saúde e Mobilização Comunitária. 

 
2.6. Para o diagnóstico socioambiental deverão ser utilizados os seguintes instrumentos: coleta 
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de dados, observação dos espaços, análise documental das unidades escolares, dos postos de saúde; 

bem como abordagens informais junto aos responsáveis por instituições municipais como 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras 

e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que fornecerão valiosas informações referentes a 

dados epidemiológicos, sociais, ambientais, econômicos e educativos dessas comunidades. 

2.7. Também deverão ser realizadas visitas domiciliares, aplicação de questionários, reuniões, e 

encontros mensais com as famílias para informação e análise dos dados coletados. Os encontros 

terão o referencial teórico adotado, quanto à temática Educação em Saúde Ambiental como 

promoção da saúde e preservação do meio ambiente. 

2.8. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

2.9. A vigência contratual será de 18 (Dezoito) meses, a contar da assinatura do Instrumento 

Contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia 

de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último, podendo ser prorrogado de acordo 

com a Lei. 

 
2.10. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto será de 12 (Doze) meses, a 

contar da expedição da Ordem de Serviço pela Unidade Requisitante da Licitação, através da 

fiscalização do contrato, na forma do cronograma de execução do projeto. 

 

2.11. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

 

a) Imediatamente, mediante expedição de Ordem de Serviço assinada pela Autoridade 

Requisitante e pela Fiscalização do Contrato. 

b) Na forma e de acordo com as etapas e cronograma do Plano de Ação do Projeto, 

acompanhado pelo do fiscal do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, caso a 

execução esteja em desacordo com as disposições deste instrumento e do Plano de Ação, 

apresentar vícios, defeitos ou incorreções, devendo, tais divergências/incorreções, serem 

saneadas no prazo de 10 (dez) dias corridos da notificação. 

c) A cada etapa o objeto executado será medido pelo Fiscal do Contrato e se atestado de 

forma regular, a medição aprovada deverá ser apresentada acompanhada da respectiva 

Nota Fiscal de Serviços e recibo em três (03) vias, para conferência, bem como de todos 

os guias, manuais e documentos técnicos que acompanham o objeto. 

d) O Servidor responsável pela Unidade(s) Requisitante(s) anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

e) Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo 

estabelecido no item acima fixará prazo para a licitante contratada promover as 

correções necessárias, sob pena de devolução e rejeição do objeto a Contratada, no 

estado em que se encontre; 

f) Na hipótese da ocorrência de irregularidades na entrega do objeto licitado, a 

Administração Contratante, somente os receberá em caráter definitivo mediante termo 

circunstanciado, após as correções promovidas pelo Contratado e após reverificação 

realizada pela Administração, por intermédio do Servidor responsável. 

g) Ainda que o objeto licitado seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da 
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lei, a responsabilidade da contratada pela validade, qualidade e segurança do mesmo. 

 

3. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

3.1. Para fiscalização do contrato administrativo, a Unidade(s) Requisitante(s) designará, 

através de Portaria ou documento equivalente, servidor à ela vinculado, para exercer as atribuições 

de Fiscal de Contrato, na forma da Lei. 

 

4. DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

 

4.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões do 

INSS e FGTS. 

 

4.3. A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, o objeto licitado não estiver em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com 

as especificações apresentadas e aceitas. 

 

1.1. A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei e do Edital de Licitação. 

 

1.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 

compensação financeira por atraso de pagamento. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos 

orçamentários indicados conforme disponibilidade informada pelo Setor Contábil, mediante prévia 

consulta oportunamente durante a tramitação do processo em fase interna. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto licitado; 

 

3.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

licitante vencedora; 

 

3.3. Devolver/recusar serviços que não apresentarem condições de serem consumidos; 

 
3.4. Solicitar a troca do objeto que venha a ser devolvido mediante comunicação a ser feita pela 

Unidade Requisitante; 

 

3.5. Solicitar, por intermédio de Ordem de Serviço, por servidor designado para este fim, a 

execução do objeto licitado; 
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3.6. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento/entrega do 

objeto licitado e interromper imediatamente sua execução, se for o caso. 

 

3.7. Assegurar aos técnicos da contratada o acesso para qualquer informação complementar à 

execução do objeto, respeitadas as normas de segurança e confidencialidade das informações 

fornecidas pela Contratante à Contratada. 

 
3.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

técnicos da contratada. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o 

aqui previsto; 

 

4.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

4.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 

Municipal; 

 
4.4. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura, Secretarias e Departamentos 

vinculados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto licitado, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

Administração Municipal; 

 

4.4. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 

Prefeitura de Porto de Moz, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do objeto; 

 

4.5. Efetuar a entrega do objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 

interesse da Administração Municipal, após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor 

competente; 

 

4.6. Na entrega, prevalecerão exclusivamente as especificações do objeto deste Termo de 

Referência e anexos; 

 

4.7. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

4.8. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação. 
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5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

5.1. Na ocorrência das situações previstas no capítulo IV da Lei 8.666/93, aplica-se à contratada as 
penalidades correspondentes ficando, desde logo, fixada a respectiva multa, em até 10% (dez por 

cento) do valor deste contrato. 

 
5.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a empresa contratada às 

sanções previstas, podendo a Administração, garantida prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, 

mediante contra recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para 

cumprimento das obrigações assumidas; 

b) Multa de: 

I. 0,2 % (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, no descumprimento das 

obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) 

dia, sem prejuízo das demais penalidades; 

II. 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso no descumprimento das 

obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) 

dia, limitado ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 

penalidades; 

III. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese 

de inexecução total; e de até 10% (dez por cento), em casos de descumprimento 

parcial do contrato, calculado de forma proporcional ao inadimplemento e aos 

prejuízos dele advindos; 

5.3. No caso de atraso de entrega ou inexecução do contrato superior a noventa dias, poderá a 

Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações; 

 
5.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento 

eventualmente devido pela contratante, ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente; 

 
4.5. As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso no 

cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, por escrito, no 

prazo máximo de dez dias e aceito pela contratante; 

5.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à contratada, as seguintes sanções: 

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 
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5.6. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão do direito 

de licitar, a contratada deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais. 

 
5.7. A multa aplicada após regular processo administrativo deverá ser recolhida no prazo máximo 

de dez dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela contratante. 

 

5.8. O termo inicial para a incidência de qualquer das penalidades estipuladas será a data fixada 
para o adimplemento, e o termo final será a data do efetivo pagamento desta. 

 

6. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. A proposta deverá ser elaborada a partir da referência do Projeto Técnico aprovado pela 
Convenente, apresentando todas as etapas do Plano de Ação, Composição de Preços Unitários e 

Cronograma de Execução, na forma do ANEXO I-A deste Termo de Referência. 

 

7. DOS RESQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos, 

mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu, satisfatoriamente, objetos 

compatíveis com aqueles constantes desta licitação, acompanhado por cópia da respectiva Nota 

Fiscal da execução dos serviços. 

 

7.2. Comprovação Técnica Profissional: 

7.2.1. A licitante deve comprovar possuir em seu quadro funcional os profissionais: 
a) Pedagogo: com experiência em ministrar palestras, cursos ou seminários na área de 

educação em saúde; 

b) Engenheiro Ambiental (para gerenciamento do projeto); 

c) Técnico Agrícola (Nível Técnico). 

 
12.2.1.1. A comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante será realizada 

mediante a apresentação de: 

a) Cópia Autenticada do contrato de prestação de serviços, Carteira de Trabalho ou caso os 

profissionais sejam sócios/proprietários da empresa licitante, cópia autenticada do Contrato Social. 

 

12.2.2. Para comprovação da capacidade técnica dos profissionais relacionados, a licitante deve 

apresentar: 

a) Diploma de Ensino Superior e/ou Certificado Técnico (para Técnico Agrícola) reconhecido 

em cartório, acompanhado do Curriculum emitido pela Lattes 

b) Inscrição e Comprovante de Regularidade dos profissionais no Cadastro Técnico Federal 

emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA. 
12.2.3. Licença de Operação, emitida pela Secretaria de Meio Ambiente da Sede da licitante. 
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12.2.4. Alvará de Funcionamento; 

 

12.2.5. Cópia autenticada do Certificado de Regularidade da licitante, junto ao Cadastro Técnico 

Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA, expedido pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

 
12.2.6. Atestado de Visita Técnica às localidades atendidas pela execução do projeto. 
12.2.6.1. Considerando que o projeto irá contemplar  bairros da zona Urbana e Ribeirinha de Porto 

de Moz, será necessária a realização de visita técnica nestas localidades, através do responsável 

técnico da licitante para gerenciamento do projeto, a apresentar-se junto à Secretaria Municipal de 

Saúde, sito à Rua Simpliciana Farias, S/N, Centro de Porto de Moz para agendamento da visita, 

nas seguintes condições: 

a) A licitante deverá solicitar agendamento da visita junto a Secretaria responsável, em 

até dois dias úteis anteriores à abertura da Sessão. 

b) A visita será agendada e realizada em dia e horário estabelecido pela Secretaria 
responsável, a qual designará técnico para acompanhamento da licitante até as 

localidades atendidas pelo projeto; 

Pela completa realização da visita, será expedido pela Secretaria Responsável o Atestado de Vista 

Técnica. 

 

Porto de Moz - PA, 19 de Setembro de 2019. 

 

 

 

SAMUEL SILVA PORTILHO DE MELO 

Secretário Municipal de Saúde  
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ANEXO I-A 

 

TERMO DE CONVÊNIO, PROJETO TÉCNICO E PLANO DE TRABALHO DE 

EXECUÇÃO. 
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ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003-3/2019 - FMS 
 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Att. Pregoeiro – Jairo Vieira Duarte Souto 

Abertura: 04 de Outubro de 2019. 

Hora: 09:00 horas 

OBJETO: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para aquisição de equipamento e 

material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, conforme emenda parlamentar, nº. 

11424.241000/1190-03. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES – LOTE 01 Marca Qtd/Und. V. UNIT V. TOTAL 
01 Xxxxxx ..... ... mês ..... ........ 
02 Xxxxxx ..... ... Mês ..... ........ 

Valor Total do LOTE 01 – R$: ........... (........ por extenso .............) xxxxxxx 

 

 Valor Total do(s) LOTE(S) xxxxx - R$: ............  ( ....... por extenso .............). 
  Validade da Proposta: ..... 
  Prazo de vigência:  
  Prazo de execução: 
 Dados Bancário:  

Banco: 

Agência:  

Conta: 
 A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, é ciente de todas as condições do presente Edital do Pregão 

Presencial nº.003-3/2019 - FMS e concorda com as mesmas. 
 Os dados do responsável pela assinatura de contrato:........................... (conforme Item 5, sub-item 

5.1, letra “g”). 

 
............................../PA, xx de ........................ de 2019. 

 

 

 
Nome: ................... 

Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003-3/2019 - FMS 
 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

(nome da empresa), CNPJ nº  , sediada na (endereço completo), neste ato representada  

por seu sócio ou proprietário Sr.   , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira   de 

Identidade n°  , inscrito no CPF/MF sob   o nº  

 , residente e domiciliado   na cidade  , com poderes estabelecidos no ato de investidura 

(contrato social ou outro documento equivalente, etc...) conforme cópia em anexo,  no  uso de  suas 

atribuições legais, nomeia  e  constitui  seu  bastante representante  o     Sr. 

 , brasileiro, (estado civil), (cargo), portador da Carteira de Identidade n° 

 , inscrito no  CPF/MF  sob  o  nº  ,  residente  e  domiciliado   na  cidade 

 ,  com  poderes  para representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Porto de Moz a 

participar no processo licitatório – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-3/2019 - FMS, podendo 

apresentar proposta, solicitar esclarecimentos, ofertar lances, interpor e desistir de recursos, assinar 

atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

 

 
Local e data    

 

 

 

 

(nome e CPF do representante legal da empresa) 
Firma reconhecida 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003-3/2019 - FMS 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

 

(nome da empresa), CNPJ nº  , sediada na (endereço completo), neste ato representada  por seu 

sócio ou proprietário Sr.   , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira   de Identidade 

n°  , inscrito no CPF/MF sob o nº   , residente e domiciliado na cidade  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. 

 

Local e data    

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO V – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003-3/2019 - FMS 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A   .....................................   (razão   social   da   empresa),   CNPJ    Nº   ............................,   

localizada       à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em conformidade 
com a Lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame 

licitatório.– Pregão Presencial nº 003-3/2019 - FMS. 

 

 

 

Local e data    
 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003-3/2019 - FMS 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

 
A   .....................................   (razão   social   da   empresa),   CNPJ    Nº   ............................,   
localizada       à ........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, sob as 
penas da lei, nos termos do §2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua participação no processo licitatório (PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-3/2019 - 
FMS), e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto. 

 

 

 
Local e data    

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VII – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003-3/2019 - FMS 

 

 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 

 

A   .....................................   (razão   social   da   empresa),   CNPJ    Nº   ............................,   
localizada       à 
........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em atendimento ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de 

pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

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

 

 

 

Local e data    
 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
 
 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá 

declarar expressamente. 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Secretaria Municipal de Saúde 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA 

 

 

ANEXO VII – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003-3/2019 - FMS 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

 

A  Empresa  (Razão   Social),   CNPJ  nº 
  , sediada    (Endereço 
completo), DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 

123/2006, que: 

 

a) Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-

EPP; 

 
b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006; 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data    

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa
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ANEXO VIII – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003-3/2019 - FMS 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PORTO DE MOZ E A EMPRESA 

.........................., NA FORMA ABAIXO. 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.424.241/0001-84, sediada na Av. 19 de Novembro, 

1610, Bairro Centro, na cidade Porto de Moz, Estado do Pará, doravante simplesmente denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. _________, CPF nº ________, RG: 2________, 

residente e domiciliado na __________, __________________. 

 

1) CONTRATADA 

 

  (Nome da Empresa),  (Natureza Jurídica), com sede  , inscrita no CNPJ sob o nº 
  ,    doravante    denominada    CONTRATADA,    neste    ato    representada por   seu        

(Representante Legal),  (nacionalidade),          (estado civil),            (profissão), portador do 

RG n.º   e do CPF n.º   , residente e domiciliado à 

 . 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente 

individuadas e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do 

PREGÃO PRESENCIAL nº 003-3/2019 - FMS, pactuar o presente instrumento contratual que 

será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 

 

2) 1- DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para 
Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para aquisição de equipamento e material 

permanente para unidade de atenção especializada em saúde, conforme emenda parlamentar, nº. 

11424.241000/1190-03. 

 

I. PARTES 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES – LOTE 
XX 

QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 
01     

    -------------- 

 VALOR TOTAL    

1.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem 
como sua associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou 

incorporação. 

 

2 - DO PREÇO 

 

O valor total do presente contrato é de R$ ........... (........por extenso..........), conforme está 
especificado na Cláusula I. 

 

3 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 

Emenda Parlamentar, nº. da proposta: 11424.241000/1190-03  

 

3) DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.2 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas serão 

efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

 
3.2.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 

(duas) vias, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, 

localizada na Rua Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA, 

acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

3.2.2 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, 

para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 
3.2.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 

fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor do contrato e o pagamento ficará pendente, 

até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

 
4.2 O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 

 
4.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do objeto 

estiver em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço; 
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4.4 Poderá Secretaria Executiva de Saúde de Porto de Moz, deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 

 
4.5 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo 

com a legislação própria: 

 

4.5.1 - especificação correta do objeto 

4.5.2 - número da licitação, ata de registro de preços e contrato (se houver); 

 

5 - DA REVISÃO 

 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei n º 8.666/93. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

 

6.1.1 - Executar fielmente a ata de registro de preços, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

6.1.2 – Executar os serviços de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital do Pregão Presencial nº 003-3/2019 - FMS e em consonância com a proposta 

apresentada no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, 

IMEDIATO, sem custo adicional, após o recebimento da autorização de retirada; 

 

6.1.3 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PORTO DE MOZ ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos 

prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita; 

 

6.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações é atender prontamente; 

 

6.1.5 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, 
Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento do 

objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 

 
6.1.6 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou 

particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros. 

 

6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições de 

habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal 

situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
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6.1.8 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da 

empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para  

atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato. 

 

6.1.9 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as 

sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir  inteira 

responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

6.1.10 - Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze 

anos). 

 
6.1.11 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados 

pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 

 
6.1.12 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar o fornecimento; 

 

6.1.13 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de retiradas e 

os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores. 

 
6.1.14 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos legais. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ. 

 

7.1 - Promover a fiscalização dos veículos objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e 

qualitativo, a serem fornecido e entregue pelo FORNECEDOR; 

 
7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o 
FORNECEDOR; 

 

7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR; 

 

7.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, e-mail ou 

através de correspondência com ou sem AR; 
 

7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins 

de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao 

pactuado neste termo; 

 

7.6 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula 

Segunda deste instrumento; 

 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA  

7.7 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 

8 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem     

ser   aplicadas  por  infração   aos  dispositivos  legais,   regulamentares  e   contratuais,   por  parte     da 

CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

 
8.1 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, 

não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

9 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 

A emissão de requisições e fiscalização do fornecimento será expressamente acompanhado e 
fiscalizado pela (o) Srº (a). ....................................... – Secretária (o) Municipal de......................., 

designado pelo GESTOR DO CONTRATO, cabendo a ele: 

 

a) emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação. 

 
b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias 

ao bom andamento do fornecimento. 

 
c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da 
CONTRATADA. 

 
d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em 

especial aplicação de sanções ou revisão do contrato. 

 

e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer 

exigência sua relativa às obrigações contratuais. 

 
9.1 - É vedado ao CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os 

empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela  

indicados. 

 
9.2 - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 
9.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
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empregados. 

 

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no 

Art. 73, Inciso I e II, da Lei nº 8.666/93. 

 

10.1 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 

com as condições contratuais. 

 

11 - DA RESCISÃO 

 

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da Lei nº 

8.666/93. 

 

12 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 

 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o 

direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas prevista 

no Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 

 

13 - DAS SANÇÕES 

 

13.1 - Na hipótese de descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações contratuais 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade 

da falta cometida, as seguintes penalidades: 

 
13.1.1- Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

 

13.1.1.1 advertência por escrito; 

 
13.1.1.2 multas: 

 

13.1.1.2.1 multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos 

de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global 

do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

 
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 
b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 
c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) 

hora. 

 

13.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre o 
valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da Administração, 
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não mais ser aceito o fornecimento; 

 
13.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor 

global do registro. 

 

13.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor; 

 
13.1.1.4 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 o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na letra “13.1.1.3”; 

 

13.2 As sanções previstas nas letras “13.1.1.1”,“13.1.1.3”e “13.1.1.4”, poderão ser aplicadas 

juntamente com a da letra “13.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

 
13.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Secretaria Executiva de Saúde de Porto de Moz – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a 

mesma de valor superior ao crédito existente, à diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

13.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

 

13.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso fortuito 

ou motivo de força maior. 

 
13.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção. 

 

14 - DA LICITAÇÃO 

 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial registrado sob o 

nº 003-3/2019 - FMS. 

 

15 -  DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá a duração até 00(------) dias, a partir de sua assinatura, podendo ser 

modificado após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo. 

 

16 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à 
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assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do 

contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito 

cumprimento do seu objeto. 

 

17 - DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Porto de Moz /PA, com renúncia a qualquer outro, para 

dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 

 
E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 

 

Porto de Moz /PA, ..... de  ................... 2019. 

 

 

 

Samuel Silva Portilho de Melo 

Secretário Executivo de Saúde de Porto de Moz 
Decreto nº 114/2017. 
CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

___________________________________                     ___________________________________ 
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