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Prezados (as) Senhores (as) 
 

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre o Municipio de Placas–NúcleodeLicitações/PMP e as empresas interessadas em participar da presente licitação, 
solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital para o e-mail: 
prefeituralici45@gmail.com 

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a 
obrigatoriedade, pela  legislação de referência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 

 
Placas/PA, 10 de Março de 2020 

 
Shayane Nayara Farias Kostov 

Pregoeira Municipal 
 
 

 

OBJETO:  

NOME EMPRESARIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
NOME PARA CONTATO: 
TELEFONE: 
CIDADE/ESTADO: 
E-MAIL: 
Recebemos,daSecretariaMunicipaldePlacas–SetordeLicitaçõeseContratos-PMP,nestadata,cópiadoEditalda Licitação acimaidentificada. 

 
 , de de2020. 

 
Assinatura 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º011/2020 
 

1.PRÊAMBULO 
O Município de Placas-PA, torna público, através e sua pregoeira Municipal, designada através da Portaria n°027/2019, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, para a contratação dos itens 
especificado no Anexo I deste Edital, nos termos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Federal Nº 3.555/00, consubstanciando com o Decreto n.º 7.892/2013  e 
Decreto nº9.488/2018, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, , consubstanciando os art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de2006. 
1.1 OBTENÇÃO DO EDITAL 
 o Edital poderá ser adquirido através do portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Placas/PA: https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ 
2.RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: 
2.1A abertura do Pregão Presencial acontecerá dia 19 de Março de 2020, 16h30m na sala de licitações - Prefeitura Municipal de Placas,sito Rua Olavo Bilac, s/n° - CEP: 68.138-
000 - PLACAS/PA. 
3.DOOBJETO 
3.1CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS COM ÊNFASE NA COLETA 
SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  NAS COMUNIDADES DO ALTO PARÁ, BELA VISTA, NOSSA SENHORA DE APARECIDA E COMUNIDADE SOMBRA SANTA, 
CONFORME CONVÊNIO Nº894749/2019 E PROPOSTA Nº 050528/2019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. 
3.2Faz parte integrante do presente edital os seguintesanexos: 

Anexo I: Termo de Referência; 
Anexo II: Minuta do Contrato; 
Anexo III: Carta de Apresentação da Documentação; 
Anexo IV: Carta Proposta; 
Anexo V: Declaração (Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal); 
AnexoVI:ModelodedeclaraçãodeenquadramentocomoMicroempreendedorIndividual,Microempresa,Empresade Pequeno Porte ou 
CooperativaEquiparada; 
Anexo VII: Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto/Serviço Ofertado; 
Anexo VIII – Declaração independente de proposta 

4.DAIMPUGNAÇÃO 
4.1O prazo para apresentação de impugnação ao Edital é de até 2(dois) úteis antes da data fixada para recebimento daspropostas. 
4.1.1Qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por escrito via protocolo, 
encaminhada a Pregoeira Oficial do Município no endereço: na sala de licitações - Prefeitura Municipal de Placas,sito Rua Olavo Bilac, s/n° - CEP: 68.138-000 - PLACAS/PA. 
Oprotocoloemoutroendereço,bemcomorealizadojuntoasSecretárias,nãoserãoconsideradosparafinsdecômputodeprazo. 
4.2Caberáa Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no art. 12, § 1º do Decreto nº. 3.555/00; 
4.3Acolhidaàimpugnaçãocontraoatoconvocatórioserádesignada novadataparaarealizaçãodocertame,anovadataaqui; 
5.DOS PEDIDOS DEESCLARECIMENTO 
5.1Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, destinado, 
exclusivamente, a Pregoeira ou sua Equipe de Apoio, via protocolo, no endereço identificado no item 4.1.1, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo para abertura 
da sessãopública ou via e-mail: prefeituralici45@gmail.com; 
5.2A não solicitação de informações complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas 
foramconsideradassuficientes. 
5.3Caberá a Pregoeira responder o pedido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no art. 12, § 1º do Decreto nº.3.555/00; 
6.DAS CONDIÇÕES GERAIS PARAPARTICIPAÇÃO 
6.1Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seusAnexos. 
6.2Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que exercem as atividades definidas no objeto destecertame. 
6.3Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suaspropostas. 
6.4Não será admitida nesta licitação a participaçãode empresas: 

a) As empresas em processo de recuperação ou em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução ouemliquidação; 

b) QueestejamcomodireitosuspensodelicitarecontratarcomaAdministraçãoPública,ouqueporestatenhamsido declaradas inidôneas; 
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma deconstituição; 
d) Estrangeiras que não funcionem no País. 

6.5É indispensável à presença do licitante ou seu representante legal até o final da sessão pública do pregão, estando sujeito àspenalidades administrativas previstas no art. 7º da 
Leinº.10.520/02. 
6.6.Poderão participar da Licitação os interessados que estiverem adimplentes para licitar com a Prefeitura e Secretarias Municipal de Placas, devendo ser apresentado 
comprovação de adimplência  no seu credenciamento. 
6.6Não será admitida a subcontratação, permanecendo na íntegra e inalterada a responsabilidade do contratado selecionado por meio desta licitação pelo integral 
cumprimentodetodos. 
6.7A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ASSINAR A ATA E CONTRATO, TAMBÉM, ATRAVÉS DO CERTIFICADODIGITAL. 
7.DO CREDENCIAMENTO E DAREPRESENTAÇÃO. 
7.1Os    documentos    que    instruem    o    credenciamento    deverão    ser    entregues     a     Pregoeira     fora     do envelope;  
7.1.1O credenciamento entregue a Pregoeira deverá, além dos demais documentos exigidos, conter: 

a) Carteira de identidade em original e xérox, ou outro documento equivalentecomfotografia; 
b) Instrumento de procuração pública ouparticular, devendo este instrumento de procuração, ter firma reconhecida, com amplos poderes para praticar 
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ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PREGÃO Nº.____/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ/MF Nº. 

ENVELOPE Nº. 01 –PROPOSTA 
PREGÃO Nº. ___/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ/MF Nº. 

todososdemaisatospertinentesaocertame,incluindopoderesparaformular lances,emnomedoproponente. 
c) Cópia do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, comprovando a legitimidade do outorgante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de talinvestidura; 
d) No caso de Microempreendedor Individual apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível 
emhttp://www.portaldoempreendedor.com.br. 
e)Carta de Apresentação de Documentação, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõem a 
artigo4º,incisoVII,daLeinº.10.520,de17dejulhode2002,eartigo 11,incisoIV,doDecretonº.3555de08.08.2000; 
f)Quando as empresas que se enquadrarem como Microempreendedor Individual, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto 
na Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores, em que deverá ser comprovado mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta em anexo 
deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum impedimento previsto no art. 3º, § 4º, da referida lei.  
g) Prova de inscrição no CNPJ. 

7.2 Não será admitidoo credenciamento de um mesmo representante para mais de umalicitante; 
7.3Os documentos do credenciamento poderão ser entregues em cópia autenticada ou cópia simples com a exibição do original para autenticação pela Equipe de Apoio. Visando 
agilidade dos trabalhos licitatórios, sugerimos que a(s) licitante(s) que pretender(em)  autenticação de documentos via Comissão de Licitação o façam até o 2 dias utieis antes da 
data de abertura da licitação, na Prefeitura  Municipal de Placas- Setor de Licitações e contratos. 
8.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS EDOCUMENTAÇÃO 
8.1A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, com 
as seguintesinscrições: 
 
 

 

 
8.2DO RECEBIMENTO E ABERTURADOSENVELOPES 
8.2.1A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, Documentos de Habilitação, será pública e 
dirigidapelaPregoeira,nadata,horário,localenostermosdeterminadosnesteEdital,devendoosinvólucrosserentregueslacradosda seguinteforma: 

a) O Envelope nº. 01 (Proposta dePreços). 
b) O Envelope nº. 02 (Documento deHabilitação) 

8.2.2Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos invólucros. 
8.2.3Serão abertos os invólucros contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelosparticipantes. 
9.DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPENº.01) 
9.1A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SERA PRESENTADA: 

a) Em 01 (uma) via, impressa a parte da frente da folha, em papel timbrado da licitante em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. 
b)       Datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal da licitanteproponente; 
c) Organizada por qualquer outro meio que possibilite o deslocamento das folhas que a compõem, devendo ainda, estar devidamente numeradas preferencialmente no 
canto inferiordireito. 
d) Não serão aceitos propostas avulsas, grampeadas ou fixadas porclipes. 

9.2O CONTEÚDO DA PROPOSTADEVERÁ CONTER: 
a) Carta Proposta da Licitante (Anexo IV) com nome ou razão social, endereço completo e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério 
daFazenda; 
b) Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado(AnexoVII); 
c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta(Anexo); 
d) Endereçocompleto,telefone,fax, númerodecontacorrenteeendereçoeletrônico(e-mail),esteúltimosehouver, paracontato; 
e) Especificações dos produtos de forma clara, descrevendo detalhadamente a especificação da MARCA e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem o 
produto a serfornecido; 
f) Preço unitário e total, em algarismo e por extensodo Termo de Referencia (AnexoI), sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 
ter mais deumresultado; 
g) Prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de suaapresentação; 
h) Expressa manifestação de inclusão no preço ofertado de todos os impostos, taxas, despesas de transporte, seguro, carga e descarga, bem como quaisquer outras 
despesas relacionadas com o fornecimentoproposto. 

http://www.portaldoempreendedor.com.br/
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i) Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os expressos em algarismo e por extenso, prevaleceráoúltimo. 
j) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser entregues sem ônus adicionais; 
l) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento e, ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 
9.3A APRESENTAÇÃO DA NOVAPROPOSTA 
a) A (s) empresa (s) arrematante (s) deverão apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a proposta definitiva com os preços dos itens arrematados. A não entrega da 
proposta pela licitante incidirá na desclassificação da mesma e na imediata convocação da segunda colocada, na ausência desta convocar-se-á a próxima. 
10DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS EDOS LANCES 
10.1O julgamento da proposta será efetuado pelo critério menor preço por item, sendo classificada pela Pregoeira a licitante que apresentar proposta que apresentar proposta 
com menor preço, e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menorpreço. 
10.2Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 10.1, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 
trêspropostas. 
10.3Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 
edecrescentes. 

   10.4Oslancesdeverãoserformuladosapartirdamenorpropostaapresentada. 
10.5A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, 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. Não será permitida consulta externa, via telefone, por parte dos licitantes, que deverão ser desligados no iniciodo certame. 
10.6A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva 
delancesverbaisenamanutençãodoúltimopreçoapresentadopelalicitante,paraefeitodeordenaçãodaspropostas. 
10.7Em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e demais alterações, paraas microempresas,microempreendedor individual e 
empresas de pequeno porte, será observada o seguinte: 
a) Naslicitações,serásegurado,comocritériodedesempate,preferênciadecontrataçãoparaasmicroempresas,microempreendedor individual e empresas de pequeno porte; 
b) No caso de equivalência dos valores iniciais apresentados pelas microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte que se encontrem no 
intervalo estabelecidos no item 10.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentarmelhoroferta; 
b) Ocorrendo o empate, na fase de lances, entre a microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte, será realizado sorteio, para que seja 
identificado aquele cujo apresentará proposta de preço que será considerada vencedora do certame, situação emqueseráadjudicadoem seufavoroobjetolicitado, 
searrematantecumprirtodasasexigênciasdoedital; 
b.1Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte sejam de 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta maisbem classificada; 
c) A microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena depreclusão; 
d) Não ocorrendo à contratação da microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte, na forma mencionadas acima, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 11.6.2 na ordem de classificatória, para o exercício do mesmodireito; 
e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto do item acima o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
docertame; 
f) As microempresas, microempreendedor individual e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à sua 
formaoudenominaçãoasexpressões“Microempresa”ou“EmpresadePequenoPorte”,ousuasrespectivasabreviações“ME”,“MEI”ou“EPP”,conformeocaso,sendo 
facultativaainclusãodoobjetodasociedade(art.72,daLei123/2006)edemaisalterações. 

10.8 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
10.9Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, na fase de habilitação, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamentearespeito. 
10.10Caso a licitante de menor proposta não seja aceitável, a proposta será desclassificada e a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma propostae documentos de habilitaçãovalidos 
10.11Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, ou ainda os manifestamente inexequíveis, comparados aos preços demercado. 
10.12No caso de desclassificação de todas as propostas e documentação de habilitação apresentados, a Pregoeira convocará todas as licitantes para no prazo de 08 (oito) dias 
úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, conforme previsto no artigo 48, §3º da Leinº.8.666/93. 
10.13Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seusAnexos. 
10.14A Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preçomelhor. 
10.15Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame e adjudicado o objeto a seu 
favor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, denegativa. 
10.16A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 
alicitação. 
10.17Da reunião lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
licitante(s)vencedor(es). 
11DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº.02) 
11.1OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS: 

a) Encadernados ou por qualquer meio que possibilite o deslocamento de documentos e impressos na parte da frente da folha. Não serão aceitos documentos avulsos, 
grampeados ou fixados porclipes. 
b) Todos os documentos deverão estar rubricados e numerados preferencialmente no canto inferiordireito; 

11.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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a)   Registro comercial, no caso de empresaindividual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seusadministradores; 
c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assimo exigir; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 
e) Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de 
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame; acompanhadas da Certidão especifica. 

11.3REGULARIDADEFISCAL 

a) Prova de inscrição no CNPJ vigente na data de abertura destalicitação; 
b) Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS vigente na data de abertura destalicitação; 
c) CertidãodeRegularidadedoFGTS,fornecidapelaCaixa EconômicaFederalvigentenadatadaaberturadestalicitação; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão de Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de 
Quitação de Tributos e contribuições Federais Administrativos pela Secretaria da Receita Federal, da sede  do licitante vigente na data de abertura destalicitação; 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, Positiva, com efeito, de Negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente 
na data de abertura destalicitação; 
f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão Negativa ou da Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do 
Licitante, vigente na data de abertura destal icitação; 
g) Certidão Negativa de Protesto da Sede da Licitante 
 

11.4REGULARIDADETRABALHISTA 
a)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº. 12.440, de 07 de junho de2011) acompanhada de todas as Cenit e Relação de Infração. 

11.5QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da sede da empresa. 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo  ser 
atualizadosporíndicesoficiaisquandoencerradosamaisde03(três)mesesdadatadaapresentaçãodaproposta. 

b.1Juntamente com o balanço patrimonial deverá ser apresentada declaração do contador, assumindo responsabilidade pelas informações do balanço. 
b.2Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembléia geral ordinária, registrada na Junta Comercial.  
 
b.3A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, como condição para a habilitação:  
ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;  
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 
ONDE: 
                                ILC= ATIVO

 CIRCULANTEPA
SSIVOCIRCULANTE 

 
       ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 

PRAZO 
 

GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO =ATIVO TOTAL 
 

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de cálculos assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior 
verificação pela Comissão. 

c) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial, índices e demonstrações contábeis assim apresentados para este certame:  Indicação do número das 
páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) no Livro Diário, acompanhados obrigatoriamente do respectivo Termo de Abertura e Termo de 
Encerramento do mesmo, fundamentado no art. 1.180 e §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76 e alterações; Resolução CFC nº 1330/11 e alterações; 
 
11.6 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Comprovação de qualificação Técnica e operacional da empresa mediante apresentação de no minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica que seja de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação. 

11.7OUTROS DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO 
a) Declaração (Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal); - MODELO ANEXO  
b)Certificado de Registro Cadastral do Municipio Licitante (Placas-Pará) – CRC, o municipio possui o prazo de até três dias utéis para emissão. 

c)Comprovação de Adimplência com o Municipio de Placas; 
 d) b)Relação Nominal da equipe de trabalho do licitante. Com compromisso de participação de técnicos qualificados conforme atribuições profissionais que atendam às 
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necessidades das metas previstas no Projeto Básico do Termo de Referência, admitindo-se no decorrer dos serviços a substituição desses profissionais por outros de experiência 
equivalente ou superior, Comprovação de qualificação dos (a) profissionais da empresa. 
1(um)Engenheiro Ambiental (a) 
Coordenação geral do projeto e ser responsável pelas oficinas educativas junto aos alunos do ensino fundamental e comunitários com a temática sobre saneamento ambiental 
resíduos sólidos, valorização e resgate da cultura local, cuidados com os recursos hídricos locais, organização social e participação da juventude e comunicação educativa que possa 
comprovar sua experiencia através de diploma de nível superior e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado 
acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 
 
1(um)Pedagogo (a) Com formação em Nível Superior que possua experiência comprovada através de certificado na área Responsável pelas oficinas práticas de reciclagem e 
reaproveitamento de materiais recicláveis, e cursos de produção de materiais didáticos pedagógicos alternativos de materiais recicláveis para a população beneficiada pelo projeto e 
contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado 
de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 
 
1(um)Gestor Ambiental que possua formação em Nível Superior para planejar, mobilização e sensibilização sobre as temáticas de saneamento ambiental junto as lideranças 
comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais acompanhado com certificado de nível básico que comprove sua qualificação na área solicitada superior e contrato vinculado 
a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade 
no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 
 
1 (um) Técnico em Enfermagem com formação comprovada através de Diploma de nível técnico com comprovação respectivo órgão regulamentador COREN-PA que possa realizar 
um diagnóstico situacional do perfil epidemiológico, demográfico, social, ambiental (resíduos sólidos), econômico, cultural e organizacional, com uso de metodologia participativa, dos 
territórios beneficiados pelo projeto e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de 
Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 
 
1 (um) Assistente Social formado com diploma na área de Serviço Social, que seja responsável pela organização e apoio as comunidades para a implantação da coleta seletiva de 
materiais recicláveis dos bairros e da sede do município. (PEVs, Visita Técnica, assessoria técnica) acompanhados de contratos vinculados a empresa participante junto com 
atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica juntamente com currículo emitido pela lattes. 
e)cópia de Certificado de Regularidade no cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de defesa Ambiental – CTF/AIDA referente as atividades junto ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA Jurídico e pessoa física da empresa 
f) Alvará de Funcionamento da Prefeitura Municipal da sede do licitante, comprovando que a atividade principal esteja de acordo com os serviços a serem executados exigidos neste 
edital; Licença de Operação Ambiental (LO), Acompanhado do Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa juntamente com a ART do responsável pelo projeto: 
g) Alvará de Licença Sanitária fornecido pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde do Município da Licitante ou Dispensa de licenciamento Sanitário (DLS) 
emitida pela mesma. 
h) Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparência.gov.br/ceis)  
i)Cadastro Nacional de condenações cíveis por atos de improbidades administrativas,Mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (Certidão Negativa) 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 
 

j)Declaração da empresa da lista de inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União-TCU (https://contas.tcu.gov.br.ords) 
 

12.DISPOSIÇÕES GERAIS DAHABILITAÇÃO 
12.1A Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
12.2Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital eAnexos. 
12.3Os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade vigente, e poderão ser apresentados em cópia autenticada por qualquer meio,ouapresentadasàscópias 
nasessãopúblicaparaautenticaçãopelosmembrosdaEquipede Apoio,àvistadosoriginais. 
12.4Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos 
com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação daspropostas. 
12.5Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e ao Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram odossiêapresentado. 
13DOS RECURSOS 
13.1Declaradoovencedor,qualquerlicitantepoderámanifestarimediataemotivadamenteaintençãoderecorrer,quandolheserá 
aconcedidooprazode03(três)diasúteisparaapresentaçãodasrazõesdorecurso,quedeveráserencaminhadoa PregoeironoendereçoDepartamento de Licitação, sediada na Olavo Bilac, 
s/n, Bairro Centro, CEP: 68138-000, Placas/PA. 
 13.2Osdemaislicitantesdesdelogoserãointimadosparaapresentarascontrarrazões,emigualnúmerodediasapósdecorridoso prazodorecorrente,sendo-lhesasseguradavistaimediatadosAutos. 
13.3A Autoridade superior terá prazo igual, após decorrido o prazo para contrarrazões, para decisão a cerca do Recurso, caso a decisão não seja reformada pela Pregoeira. 
13.4AfaltademanifestaçãoimediataemotivadadoLicitanteimportaráemdecadênciadodireitoderecursoeadjudicação doobjetopelapregoeiraaovencedor. 
13.5ºO,acolhimentodorecursoimportaránainvalidaçãoapenasdosatosinsuscetíveisdeaproveitamento. 
13.6OsautosdoprocessopermanecerãocomvistafranqueadaaosinteressadosnoendereçoDepartamento de Licitação, sediada na Olavo Bilac, s/n, Bairro Centro, CEP: 68138-000, Placas/PA, 
constante nosdiasúteisnohorário de expediente.Nãoserãoreconhecidososrecursosinterpostos,enviadospore-mailevencidos os respectivos prazoslegais. 
14DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1AsdespesasparaaquisiçãodoobjetodestaLicitaçãonoexercíciode2020,correrãoàcontadaseguintedotação orçamentária: 

1 8 5 4 2 1 0 1 2 1.051.3.3.90.39.00.0100 
1 8 5 4 2 1 0 1 2 1.051.3.3.90.30.00.0100 

 

http://www.portaldatranspar%C3%AAncia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br.ords/
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15DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1ACONTRATADA,pelainexecuçãototalouparcialdeatosrelacionadoscomopresenteContrato,garantiaapréviadefesa, 
poderáserpassíveldasseguintessanções: 
I. Advertência, porescrito; 
II. Multadevariávelde2%a10%dovalordocontrato,deacordocomograudeinadimplemento,a critério da Prefeitura. 
III. SuspensãotemporáriadeparticipaçãoemlicitaçõeseimpedimentodecontratarcomaAdministraçãoporprazonão superior a 
2(dois)anos. 
IVDeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto durarem os motivosdeterminantes 
da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Placas/PA. 
15.2Aspenalidadesserãoobrigatoriamenteregistradas,enocasodesuspensãodelicitar,olicitantedeverásercredenciado 
porigualperíodo,semprejuízodasmultasprevistasnoeditalenocontratoedasdemaiscominaçõeslegais. 
15.3AssançõesprevistasnesteInstrumentopoderãoserrelevadasnahipótesedecasofortuitoeforçamaior,oua ausênciadeculpa 
daLicitante,devidamentecomprovadaperanteaEntidadedeLicitação. 
 15.4AssançõespelodescumprimentodasobrigaçõescontratuaisestãoprevistasnoTermodeContrato,parteintegrantedesteEdital. 
16DA ADJUDICAÇÃO 
14.1Constatadooatendimentodasexigênciasfixadasnoedital,alicitanteserádeclaradavencedora,sendo-lheadjudicadoo objeto do certame, conformedecisão. 
17DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 
17.1 o resultadodejulgamentoserásubmetidoàAutoridadeOrdenadoradeDespesaparahomologação. 
17.2Apósahomologaçãodalicitação,a(s)licitante(s)vencedora(s)será(ão)convocada(s)paraassinarocontrato,noprazo 
máximode02(dois)diasúteis,acontardorecebimentodaconvocaçãoenascondiçõesestabelecidasnesteEditaleseus Anexos. 
17.3ÉfacultadoaSecretariaOrdenadoradeDespesa,quandoaconvocadanãocomparecernoprazoestipuladoparaapresentar situaçãoregularnoatodaassinaturadocontratoou,ainda,recusar-
seaassiná-lo,injustificadamente,convocaraslicitantes remanescentes,naordemdeclassificação,semprejuízodaaplicaçãodassançõescabíveis. 
17.4Oprazodeconvocaçãopoderáserprorrogado,umavez,porigualperíodo,quandosolicitadopelaparte,duranteoseu transcursoedesdequeocorramotivojustificadoeaceitopela contratante. 
18DA VIGÊNCIA, DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO 
18.1AVigênciaseráaté31deDezembrode2020acontardaassinaturadoinstrumentocontratual. 
19DO CONTRATO 
a) A Administração realizará rigorosa fiscalização da execução docontratoaser firmado. 
b) A administração realizarárigorosaconferênciadaexecuçãodoobjeto,atravésdosetorcompetente,paraoquefará designação 
específicadorepresentante(s),responsável(eis),naformadaLei8.666/93. 
c) ComocondiçãoparacelebraçãodoContrato,olicitantevencedordeverámanterasmesmascondiçõesdehabilitaçãoexigidas nalicitação. 
d) NahipótesedeaadjudicatárianãoatenderacondiçãoacimaourecusaraassinaroContratoenãoapresentarjustificativaa 
Administraçãoconvocaráasegundaempresaclassificadae,assim,sucessivamente,naordemdeclassificação,obedecidoao dispostono§2º,doArt.64,daLein.º8.666/93. 
e) OpresenteEditaleseusAnexos,bemcomoapropostadolicitantevencedor,farãoparteintegrantedoContratoaserfirmado, independentementede transcrição. 
f) PelainexecuçãototalouparcialdoContratoaAdministraçãopoderá,garantidaapréviadefesa,aplicaraocontratadoassançõesde 
quetratamosarts.86a88,daLein.º8.666/93,alémdamultadeMultade1%(umporcento)aodiaeaté10%(dezporcento)do 
valordanotadeempenho,peloatrasodaentregadomaterial,acontratadanãocumprirasobrigaçõesassumidasoucumpri-las 
emdesacordocomoestabelecidonestePregão,atéomáximode10(dez)dias,quando,entãoincidiráemoutrascominações legais. 
20DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a)Atenderoprazoprevistoparaentregadoobjeto; 
b)A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer dano causado que tenha ligação com a qualidade do produtofornecido ou serviço prestado 
c)ACONTRATADAdeverámanter,durantetodaaexecuçãodocontrato,emcompatibilidadecomasobrigaçõesporela 
assumidas,todasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasnopresentecertame. 
d)ACONTRATADAse responsabilizarápor todas asdespesasrelativasaopagamentodeseusempregados,encargostrabalhistas, 
previdenciários,bemcomoimpostoetaxasincidentessobreopresentecontrato,alémdasdespesasdecorrentesdemãode 
obra,materiaiseequipamentoscorrerãopôrcontadaContratada,assimcomoasdespesasreferentesaosseguros,bemcomo 
quaisquerdanoscausadosaterceiros,correndoaindaporsuacontaopagamentodeimpostosde quaisquernaturezasdo presente contrato. 
e)Emcasodesubstituiçãodoproduto(marca)ofertadonocertame,acontratadaobriga-seainformareremetera, 
amostradenovoprodutocompatívelcomoofertado,paraaprovaçãodofiscaldocontratoeSecretárioMunicipaldeEducação. 
 f)AsuspensãodeentregadoprodutoouexecuçãodoserviçosomentepoderáocorrernostermosdoArt.78,XVdalei8.666/93. 
21DO PAGAMENTO 
21.1Opagamentoàcontratadaseráefetuadoporcréditoemcontadocontratadoatéo30º(trigésimo)diasubseqüenteapósa 
execuçãodocontratonostermosdasolicitaçãodaSEMED,medianteapresentaçãodenotafiscaldevidamenteatestadaporquem 
dedireito.Opagamentoficarácondicionadoàcomprovaçãodaregularidadefiscaldacontratada. 
22 DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
22.1A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e posterioresalterações. 
22.2Oscasosderescisãoserãoformalmentemotivadosnosautosdoprocesso,asseguradoocontraditórioeaampladefesa e fica facultado a Administração convocar os demais licitantes 
habilitados, em ordem decrescente conforme valor proposto. 
22.3 A rescisão no Contrato poderá ser: Por atounilateraleescritodaAdministraçãonoscasosenumeradosnosincisosIaXIIeXVIIdoart.78daLeinº.8.666/93; 
Amigável,poracordoentreaspartes,reduzidasatermonoprocessodalicitação,desdequehajaconveniênciapara aAdministração;Judicialmente, nos termosdalegislação. 
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridadecompetente. 
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23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, 
estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que agirem de má-fé estarão sujeitos às 
penalidades previstas em Lei. 
23.2Os produtos deverão ser entregue rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
23.3Caso a Licitante se recuse a entregar os produtos ou venha a fazê-lo fora das especificações estabelecidas, a Entidade de 
Licitação poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes 
na ordem declassificação. 
23.4 Fica assegurado(a) o(a) Pregoeiro(a) Oficial nos limites de suas atribuições respectivamente o direito de: 
a)Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, através de publicação no Diário Oficial da 
União - D.O.U, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmentemarcada; 
b)Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou 
interesse público, dando ciência aos interessados; 
c)Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias 
úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações. 
d)A pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar e sanar omissões puramente formais, desde que não reste 
infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
23.5Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) 
assinada(s) pela Pregoeiro e licitante(s)vencedor(es). 
23.6A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e do Termo de Referência, 
bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
23.7Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase  da licitação. 
23.7Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeiro em contrário. 
23.8Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento,somente iniciando e vencendo os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Placas/PA. 
23.9O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
23.10As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
23.11Não haverá reajuste de preços, salvo para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro e nos termos da Lei 
8.666/93 e alteraçõesposteriores. 
23.12É facultada a Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 

              23.13A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
23.14As propostas deverão contemplar a totalidade dos itens licitados, não sendo aceitas propostas com quantitativo inferior ao 
anexo I deste Edital. 
23.15Não serão Adjudicados itens que estiverem com propostas com valor acima do Valor médio de Mercado, este 
constante no Termo de Referência. 

24 DO FORO 
Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Uruará/Pa, quando não puder ser resolvido Prefeitura Municipal, com  a  
exclusão  de  qualquer outro. 
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Placas - PA, 10 de março de 2020. 
 
 

Shayane Nayara Farias Kostov 
Pregoeira Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 
1.OBJETO 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS COM ÊNFASE NA COLETA 
SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  NAS COMUNIDADES DO ALTO PARÁ, BELA VISTA, NOSSA SENHORA DE APARECIDA E COMUNIDADE SOMBRA SANTA, 
CONFORME CONVÊNIO Nº894749/2019 E PROPOSTA Nº 050528/2019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. 
1.2 OBJETIVO 
1.2.1 realizar aquisição de material e contratação de serviço para colocar em pratica o projeto nas comunidades visando a educação em saúde ambiental, por ser de extrema 
importante na implantação de redução de resíduos sólidos, desde a geração, a coleta, transporte e seu destino final, o resíduo pode ser considerado um dos principais causadores 
de problemas da saúde pública, o seu descarte inadequado gera grandes impactos no meio ambiente 
1.3. DOS ITENS 
 

Item 
DESCRIÇÃO Und Quant Vl. Unit Vl. Total 

 
 
 
 
 
 
 
01 

Hora Aula/ Técnico
 NS.  
(planejamento, mobilização, 
articulação, moderação e 
relatoria das Oficinas, cursos e 
palestras) 
etapas oficinas:  
1.1.1,        1.1.2, 
1.3.1,        2.1.1, 
2.2.1.        2.3.1, 
3.1.1,       3.2.1., 
3.3.1, 4.1.1). 

 
 
 
 
 
 

H/AULA 

 
 
 
 
 
 

1.540 

 
 
 
 
 
 

R$ 40,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 61.600,00 

 
 
 
 
 
02 

Lanche para os participantes das 
Oficinas. (Oficinas, cursos, 
reuniões, palestras). (1.1.2, 
1.2.2, 
1.3.2, 2.1.2, 
2.2.2, 2.3.2, 
3.1.2,3.2.2) 

 
 
 
 

UNI 

 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 

R$ 8,00 

 
 
 
 

R$ 8.000,00 

 
 
 
 
 
03 

Camisas personalizadas de meia 
fio 30 com informações educativas 
para os participantes das oficinas, 
cursos e palestras. (1.1.3, 2.1.3, 
2.2.3, 2.3.3, 
3.1.3,3.3.2) 

 
 
 
 
 

UNI 

 
 
 
 
 

1.170 

 
 
 
 
 

R$ 29,00 

 
 
 
 
 

R$ 33.930,00 



 
 

 
PODER EXECUTIVO 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
 

 

 

 
 

04 

Serviços de reprografia (xerox pb 
e color) (1.200und/mês x 12 
meses). 
(1.1.4). 

 
 

UNI 

 
 

14.400 

 
 
 

R$ 0,50 

 
 

R$ 7.200,00 

 
 

05 

Grampeador De Mesa Plus Line 26/6 
20 Folhas Cis/ para uso nas oficinase 
cursos (etapas 4,5 e 6) 

 
 

UNI 

 
 

12 

 
 
 

R$ 12,00 

 
 
 

R$ 144,00 

 
 
06 

Grampo 26/6 Extra Cobreado 5000 
Grampos Acc / para uso nas oficinas 
e cursos (etapas 
4,5 e 6) 

 
 
CX 

 
 
12 

 
 
R$ 7,50 

 
 
R$ 90,00 

 
 
07 

Pincéis para Pintura média / para 
uso nas oficinas e 
cursos (etapas 4,5 e 6) 

 
 
UNI 

 
 
120 

 
 
R$ 7,00 

 
 
R$ 840,00 

 
 
 
08 

Cartolina 150g 50x66 cores mistas 
card set Spiral PT 10 UM/ para uso 
nas oficinas e 
cursos (etapas 4,5 e 6) 

 
 
 
UNI 

 
 
 
300 

 
 
 
R$ 7,20 

 
 
 
R$ 2.160,00 

 
 
 
09 

Saco De Lixo 200 Litros Preto 
0,025mm 
EmbalacFlex/ para uso
 no multirão (etapa 7) 

 
 
 
UNI 

 
 
 
300 

 
 
 
R$ 0,50 

 
 
 
R$ 150,00 

 
 
 
 
 
 
 
10 

Kit de material pedagógico para as 
atividades práticas das oficinas. (1 
kit 
= 1 pasta com elástico, 1 tesoura 
peq. s/ ponta, 2 barras de cola 
quente, 1 espersor de 
cola quente, 1 estilete). Para uso 
nas ofinas e cursos (etapas 
4,5 e 6) 

 
 
 
 
 
 
 
UNI 

 
 
 
 
 
 
 
300 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 25,00 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 7.500,00 

 
 
11 

Bloco de Anotações para uso nas 
atividade das etapas 1,2,3,4,5 
e 6 

 
 
UNI 

 
 
300 

 
 
R$ 2,00 

 
 
R$ 600,00 
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12 

Confecção de material 
impresso Cartilhas Educativas 
1,2,4,5 e 6) 

 
UNI 

 
300 

 
R$ 6,00 

 
R$ 1.800,00 

 
 
 
13 

Tinta guache 500 ml 507 
Acrilex PO 1 UM (Cores diversas) 
para uso nas 
atividade da Etapa 4,5 e 6 

 
 
 
UNI 

 
 
 
100 

 
 
 
R$ 8,70 

 
 
 
R$ 870,00 

 
 
14 

Confecção de Bonecos fantoches/ 
para uso nas 
atividade da Etapa 4,5 e 6 

 
 
UNI 

 
 
30 

 
 
R$ 20,00 

 
 
R$ 600,00 

 
 
15 

Cenário para apresentação de 
fantoches/ para uso nas 
atividade da Etapa 4,5 e 6 

 
 
UNI 

 
 
6 

 
 
R$ 200,00 

 
 
R$ 1.200,00 

 
 
 
16 

 
Água mineral copo 300 ml para 
atendendimento a todas as etapas 
do projeto 

 
 
 
UNI 

 
 
 
3.000 

 
 
 
R$ 2,00 

 
 
 
R$ 6.000,00 

 
 
 
17 

Caneta esferográfica 1.0mm 
transparente azul 1028 
Molin CX 50 
UM/ ( etapas 1,2,3,4,5 e 6) 

 
 
 
CX 

 
 
 
6 

 
 
 
R$ 25,50 

 
 
 
R$ 153,00 

 
18 

Papel crepon / para uso nas 
atividade da Etapa 4,5 e 6 

 
UNI 

 
300 

 
R$ 1,50 

 
R$ 450,00 

 
19 

Cola Branca 1kg /para uso 
nas atividade da Etapa 4,5 e 6 

 
UNI 

 
4 

 
R$ 11,00 

 
R$ 44,00 
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20 

Borracha branca escolar CX 40 UM/ 
para uso nas atividade da Etapa 4,5 
e 6 

 
 
CX 

 
 
3 

 
 
R$ 17,00 

 
 
R$ 51,00 

 
21 

Lápis preto n.2 evolution 
redondo 840644  (72 
UNIDADES)/ 
uso nas etapas 1,2,4, e 6 

 
CX 

 
6 

 
R$ 43,10 

 
R$ 258,60 

 
22 

Vassoura Tipo Gari / para uso no 
multirão 
(etapa 7) 

 
UNI 

 
40 

 
R$ 119,00 

 
R$ 4.760,00 

 
 
23 

Fichas/Formula rios/ para uso nas 
etapas 1,2,3,4,5 e 6 

 
 
UNI 

 
 
1.000 

 
 
R$ 0,80 

 
 
R$ 800,00 

 
 
24 

Folhas de EVA 600x400x2mm 
/para uso nas 
atividade da Etapa 4,5 e 6 

 
 
UNI 

 
 
300 

 
 
R$ 3,00 

 
 
R$ 900,00 

 
 
25 

Bolsa tiracolo personalizada em 
tecido para os participantes de curso 
e 
oficnas / Etapas 4,5 e 6 

 
 
UNI 

 
 
360 

 
 
R$ 30,00 

 
 
R$ 10.800,00 

 
 
 
 
 
26 

Serviços graficos para reprodução 
do relatório técnco do diagnostico. 
(revisão, diagramação, 
encadernação e reprodução). (1 
relatório = 32,00 x 300 
unds). Etapas 1,2 e 3 

 
 
 
 
 
UNI 

 
 
 
 
 
300 

 
 
 
 
 
R$ 32,00 

 
 
 
 
 
R$ 9.600,00 

 
 
 
 
27 

4.2.4. Serviços gráficos de 
impressão de faixas com 
informações educativas e 
identificação do projeto (80 x 1,80 
cm em 
plástico). (etapas 4,5 e 6) 

 
 
 
 
UNI 

 
 
 
 
20 

 
 
 
 
R$ 120,00 

 
 
 
 
R$ 2.400,00 

VALOR GLOBAL: 162.900,60  
Obs. O PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR: 
a)Relação Nominal da equipe de trabalho do licitante. Com compromisso de participação de técnicos qualificados conforme atribuições profissionais que atendam às 
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necessidades das metas previstas, admitindo-se no decorrer dos serviços a substituição desses profissionais por outros de experiência equivalente ou superior, Comprovação de 
qualificação dos (a) profissionais da empresa, sendo: 
1(um)Engenheiro Ambiental (a) 
Coordenação geral do projeto e ser responsável pelas oficinas educativas junto aos alunos do ensino fundamental e comunitários com a temática sobre saneamento ambiental 
resíduos sólidos, valorização e resgate da cultura local, cuidados com os recursos hídricos locais, organização social e participação da juventude e comunicação educativa que 
possa comprovar sua experiencia através de diploma de nível superior e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado 
acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 
 
1(um)Pedagogo (a) Com formação em Nível Superior que possua experiência comprovada através de certificado na área Responsável pelas oficinas práticas de reciclagem e 
reaproveitamento de materiais recicláveis, e cursos de produção de materiais didáticos pedagógicos alternativos de materiais recicláveis para a população beneficiada pelo projeto e 
contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado 
de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 
 
1(um)Gestor Ambiental que possua formação em Nível Superior para planejar, mobilização e sensibilização sobre as temáticas de saneamento ambiental junto as lideranças 
comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais acompanhado com certificado de nível básico que comprove sua qualificação na área solicitada superior e contrato vinculado 
a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade 
no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 
 
1 (um) Técnico em Enfermagem com formação comprovada através de Diploma de nível técnico com comprovação respectivo órgão regulamentador COREN-PA que possa 
realizar um diagnóstico situacional do perfil epidemiológico, demográfico, social, ambiental (resíduos sólidos), econômico, cultural e organizacional, com uso de metodologia 
participativa, dos territórios beneficiados pelo projeto e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados 
do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 
 
1 (um) Assistente Social formado com diploma na área de Serviço Social, que seja responsável pela organização e apoio as comunidades para a implantação da coleta seletiva de 
materiais recicláveis dos bairros e da sede do município. (PEVs, Visita Técnica, assessoria técnica) acompanhados de contratos vinculados a empresa participante junto com 
atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica juntamente com currículo emitido pela lattes. 
c) Apresentar cópia de Certificado de Regularidade no cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de defesa Ambiental – CTF/AIDA referente as atividades junto ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA Jurídico e pessoa física da empresa 
 
1.4 DAS ETAPAS 

Meta nº 1 
Especificação: Desenvolver ações de educação em saúde ambiental voltadas para a gestão dos resíduos sólidos com ênfase na coleta seletiva de materiais recicláveis junto aos 
moradores das comunidades alvos 
do projeto. 

Etapa 1.1. Articular 1 (uma) rede de instituições governamentais e não governamentais para realização de parcerias visando a execução das ações do projeto 
exercendo o controle social do projeto. 

Etapa 1.2. 4 Reuniões de planejamento, mobilização e sensibilização sobre as temáticas de saneamento 
ambiental junto as lideranças comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais (escolas, secretarias municipais). 

Etapa 1.3. Realizar 1 (um) diagnóstico situacional do perfil epidemiológico, demográfico, social, ambiental (resíduos sólidos), econômico, cultural e organizacional, 
com uso de metodologia participativa, dos territórios beneficiados pelo projeto. 

Etapa 1.4. 4 oficinas práticas de reciclagem e reaproveitamento de materiais recicláveis, sendo 2 para os comunitários e 2 para os alunos das escolas atendidas pelo 
projeto. 

Etapa 1.5. 4 Cursos de produção de materiais didáticos pedagógicos alternativos de materiais recicláveis para alunos e professores das escolas de ensino 
fundamental das comunidades atendidas pelo projeto. 

Etapa 1.6. 10 Oficinas educativas junto aos alunos do ensino fundamental e comunitérios com a temática sobre saneamento ambiental resíduos sólidos, valorização e 
resgate da cultura local, cuidados com os recursos hídricos locais, organização social e participação da juventude e comunicação educativa. 

Etapa 1.7. Mutirão de limpeza 

 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. O saneamento básico é bem carente no norte do Brasil a falta de tratamento nos esgotos, da água potável, a falta de recursos para investir e garantir em uma qualidade de vida 
melhor para as comunidades com maior índice de falta dessa infraestrutura Básica, toda ação que visa reduzir os impactos que causam no meio sustentável devem ser planejados e 
bem gerenciados para que não prejudique no crescimento e desenvolvimento da causa. 
O projeto de educação em saúde ambiental é de extrema importante na implantação de redução de resíduos sólidos, desde a geração, a coleta, transporte e seu destino final, o 
resíduo pode ser consideradoumdosprincipaiscausadoresdeproblemasdasaúdepública,oseudescarteinadequado gera grandes impactos no meioambiente. 
Acoletaseletivadelixoéumdosfundamentosmaisimportantesparaapopulação,poisalémdegerar 
rendaparacoletoresquesobrevivemdessaatividade,tambémgeraeconomiaediminuiapoluiçãono 
meioambiente,reeducandoessapopulaçãoparadiminuirodesperdícioereduzir,reutilizarereciclar. Assim, percebe-se a necessidade da criação de políticas que promovam a 
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conscientização dessa população sobre a educação em saneamento e sustentabilidade, que mais que divulgar informações, insiram a população em atividades que auxiliam na 
formação de novos hábitos, para que passem a utilizar os recursos naturais de forma inteligente e planejada, não prejudicando o desenvolvimento dos ecossistemas, impactando de 
forma positiva o bem-estar e a qualidade de vida detodos. 
3.PAGAMENTO  
3.1 O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da certificação de que houve a prestação de serviço e/ou entregue o material contratado, onde a nota fiscal será 
atestada pelo responsável do departamento competente.  
3.2 A liberação do pagamento fica condicionada a apresentação das certidões exigidas quanto à regularidade fiscal;  
3.3 A Contratada deverá apresentar, para pagamento, a Nota Fiscal correspondente a prestação do serviço, na unidade administrativa responsável pelo acompanhamento e gestão 
do contrato para atesto com todas as certidões fiscais federal, municipal e estadual, validas exigidas por lei, inclusive trabalhista (CNDT) todas legível e sem rasuras. 
3.4 Ocorrendo devolução da nota fiscal por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da nova data de entrega no protocolo da CONTRATANTE;  
4.ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO. 
4.1. Os serviços objeto dessa licitação deverá ser executado entregue obedecendo a especificação, conforme o disposto no item 1.3 desse termo de referência, sendo recusado item 
que estiver com alguma característica diferente. 
4.2. A prestação dos serviços e/ou entrega dos produtos deverão ocorrer conforme etapas do projetos 
4.3. A Ordem de Serviços, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as informações afetas aos serviços adquiridos, detalhando o item e a 
quantidade demandada. 
4.3.1 Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Ordem de Serviço. 
4.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  
4.5. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no 
canhoto da Nota Fiscal Eletrônica devidamente datado e assinado. 
4.6. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade do objeto proposto e entregue 
com as especificações contidas neste Termo de Referência. 
4.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o objeto deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 2 (dois) dias úteis, não considerados como 
prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o 
cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito; 
4.8. O recebimento não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo 
de garantia do produto, quando da utilização desse material; 
5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
5.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item; 
6.CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA. 
6.1.O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão 
classificadas na rubrica orçamentária a ser indicada pelo setor de contabilidade do Município:  
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
7.1. A Contratada obriga-se a: 
7.1.1.Fornecer os materiais e/ou serviços, somente mediante Ordem de serviços, emitido pela CONTRATANTE. 
7.1.1.1.Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo de até 3 (três) dias uteis e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do 
Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência; 
7.1.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada. 
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, o objeto com avarias ou defeitos; 
7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação. 
7.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação. 
7.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração; 
7.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
7.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 
nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
7.1.9 Realizar a prestação de serviço, quando for o caso, com ética, pontualidade, e almejando resultados 
8.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
8.1. A Contratante obriga-se a: 
8.1.1. Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário; 
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos;  
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado; 
8.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
8.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
8.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
9. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 
9.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$162.900,60 
9.2. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços 
praticados no mercado em contratações similares. 
10.MEDIDAS ACAUTELADORAS. 
10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
11.CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
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11.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
11.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 
for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  
11.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital. 
13DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1 A responsabilidade pelos termos do presente instrumento  será da Prefeitura Municipal de Placas. 
 

 
 

Responsavel:Guilherme Alves de Jesus 
Chefe de Gabinete 

 
 

Autorizado: Leila Raquel Possimoser 
Prefeita Municipal 
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ANEXO II 
MINUTA -CONTRATONº. /ANO 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃONº. 
 ,QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIODE PLACAS e _________COMO ABAIXO 
MELHOR SEDECLARA: 

 
 

Instrumento de Contrato Administrativo, que entre si celebram, de um lado o Município de PLACAS/PApessoa jurídica 
dedireitopublico,comsedena , neste ato representada por sua titular aSrª,brasileira, 
 , titular do RG n° e CPF n°  , residente e domiciliada na 
 , denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro o 
 ,portadordoRGnº eCPF/MFnº , residenteedomiciliado 

 ,n° , Bairro , doravante denominado CONTRATADO,na conformidade das Cláusulas e 
condiçõesseguintes: 
 
CLÁUSULA I - Do Objeto 
1.1O presente instrumento tem por objeto  
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE VALOR UNT VALOR TOTAL 
      
CLÁUSULA II - Do Preço e das Condições de Pagamento 
2.1preçoajustadoparaexecuçãodopresentecontratoéovalordeR$ . O pagamento será em moeda corrente do País até 30 
diasacontarda certificação de que o produto ou serviço foi aceito, onde a nota fiscal será atestada pelo responsável do departamento 
recebedorcompetente. 
CLÁUSULA III - Da Vigência 
3.1 será de _____ a _____. 
CLÁUSULA IV- Da Entrega 
4.1º prazodefornecimentoseráaté 7 dias corridos,deacordocomanecessidadeda , através de 
requisição expedida pelocontratante. 
 4.2Asuspensãodeentregadoproduto somentepoderáocorrer nostermosdoArt.78,XVdalei8.666/93. 
4.3A entrega do produto deverá ser realizada no endereço __________________________________. 
CLAUSULA V- RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1As despesas correão a conta dos recursos consignados no Orçamento Público, cujo programa de trabalho e elemento de Despesa constará 
na Respectiva nota de empenho. 
CLÁUSULA VI - Do Reajustamento de Preço 
6.1CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo  para restabelecimento 
doequilíbrio econômico e nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA VII - Das Obrigações 
7.1DACONTRATADA 
a)Fornecer os produtos/serviços no prazoprevisto; 
b)Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;  
c)Substituir os produtos quando necessário, sem ônus paraaCONTRATANTE; 
d)Responder por todos os ônus referentes à entrega dos produtos ora contratados, desde os salários do pessoal, como também os 
encargostrabalhistas,previdenciários,fiscaiseComerciais,quevenhamaincidirsobreopresente Contrato; 

 e)Nãotransferiraoutrem,notodoouemparte,aexecuçãodocontrato,semapréviaeexpressaanuênciadaCONTRATANTE. 
f)Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes 
aos produtos, inclusive licença em repartições públicas, registros,publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele 
relativos,senecessário. 
g)Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivos de força maior ou caso 
fortuito, assim reconhecidopelacontratante; 
7.2DOCONTRATANTE 
a)Efetuar o pagamento na forma convencionada nesteinstrumento; 
b)Acompanharesupervisionaraperfeitaexecuçãodoobjetooracontratado,atravésdoservidor determinando à 
CONTRATADA  as  correções   que   julgar   oportunas,   para   melhoria   do   mesmo,   na   forma   da   Lei 8.666/93.   
CLÁUSULA VIII -  Da RescisãoContratual: 
8.1Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e 
quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 
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CLAUSULA IX – Da Alteração Contratual: 
9.1Caso haja necessidade de alteração no Contrato, com acréscimos ou supressões em seu objeto, o mesmo poderá ser alterado com base 
no dispositivo legal constante no artigo 65, incisos e alíneas §1° ao 8°, todos da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA X- Das penalidade: 
a)Advertência 
b)Multa variável de 2% a 10% do valor do contrato, de acordo com o grau de inadimplemento, a critério da gestora do contrato 10.3Suspensão 
temporária de particular em licitação e inadimplemento do contrato com a administração por prazo não superior a 02 (dois)anos. 
c)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto durarem os motivos determinados da punição 
ou até que seja promovida a sua reabilitação perante o Municipio de Placas-PA. 
CLÁUSULA XI - Norma Aplicada: 
11.1Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e demais alterações 
posteriores. 
CLÁUSULA XII – Vinculação ao Edital 
12.1Aplica-se o presente Contrato as regras estabelecidas no edital do Pregão Presencial Nº. 

 
Fica eleito o foro da Comarca de uruará/PA, para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, quando não puderem ser dirimidos 
pela Prefeitura Municipal ou pela Secretaria gestora doContrato. 
 
E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 
(duas) testemunhas para que produza efeitos legais. 
 

 
Placas/PA de de2020. 

 
 

CONTRATANTE  CONTRATADO 
 
 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
 

Data: 
Edital doPregão nº:  
À (Entidade deLicitação)  

 
 

Prezados Senhores,  

 
(nomeda 

 
presente proposta para o 
fornecimento 

 
empresa) 
(endereço 

 
, CNPJ/MF 
completo) , 

 
n.º ,
 sediada tendo examinado 
o Edital,vem apresentara 
de 

 

 em 
c onformidade com o Editalmencionado. 
Outrossim, declara que: 

 
a) Estáapresentandopropostaparao(s)seguinte(s)Item(ns): (indicaro(s)Item[ns]) ; 

 

b) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade dedeclararocorrências. 

 
c) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da 
legislação vigente, que se encontram dentro do Invólucro de nº. 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 
4º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação noPregãodenº. 

 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital. 
 
 

Localidade, de de . 
 
 
 
 

 (assinatura)  
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ANEXO IV 
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

 

Data: 
Edital do Pregão nº: 
À (EntidadedeLicitação)_  

 

Prezados Senhores, 
 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para fornecimento dos itens indicados no 
Termo de Referência – Anexo I, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor total de(preço da proposta em número e  por 
extenso ), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. Outrossim,declaramosque: 
a) QuetemosplenoconhecimentoeaceitamostodasascondiçõesdoEditalassimcomoparacontratação; 
b) Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão 
incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas,seguros,lucroeoutrosnecessáriosaocumprimento integraldoobjetodesteEditaleseusAnexos; 
c) Garantimos que os produtos serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de acordo com as 
especificações e padrões de qualidadeexigidos; 
d) Caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da 
Entidade de Licitação, durante o fornecimento dos bens, reparando, às nossas custas, os mesmos, sem que nos caiba nenhuma 
indenização por parte da Entidade deLicitação. 
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 
e) A efetuar o completo fornecimento dos bens no prazo previsto no Edital, contado a partir da data da assinatura do termo de 
Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE; 
f) Em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua 
entrega; 
g) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do 
Edital. 

 
Localidade, de de 
2020.(assinatura)_ 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88 
(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 7/10/99, regulamentado pelo 

Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 
Data: 
Edital do Pregão nº: 

 
 

À (EntidadedeLicitação)_ PrezadosSenhores, 
 

(nome da empresa), CNPJ/MF n.º, sediada(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de 
pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 
possuindoainda,qualquertrabalhodemenoresde16(dezesseis)anos,salvonacondiçãodeaprendiz,apartirde14(quatorze) anos. 

 
 

Localidade,de de  
 
 

(assinatura)  
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA EQUIPARADA 

 
......................................,inscritanoCNPJno ................................................................ , por intermédio de seu representante legal,o(a) 
Sr.(a.) .. . 
...................,portador(a)daCarteiradeIdentidadenº..............edoCPFno .................................................................................................... , 
DECLARA, 
para fins do disposto no item 7 – Condições para Participação do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 
lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Art. 18A da Lei Complementar Federal N.º 123, de 14/12/2006 e Lei 
Complementar Federal nº 128, de 19/12/2008; 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. 

 
(data) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(representante legal) 

 
Obs:Adeclaraçãoacimadeverá seassinaladacom “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante. 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DO PRODUTO OFERTADO 
 

 (empresa)CNPJ/MF  ,situadaà , por 
meio de seu representante legal ao final assinado, declara assumir inteira responsabilidade de prestar o produto ofertado descrito 
em nossa proposta de preços aoPregãoPresencialnº. . 

 

Declaramos ainda, que por motivo de força maior e caso fortuito, ou ausência de culpa de nossa parte, devidamente comprovada, 
em fornecer o produto ofertado, submeteremos a apreciação do Setor competente, novo produto igual ou equivalente, atendendo 
aos preços contatados, desde que aceito pela Administração.Por derradeiro, que pelo descumprimento total ou parcial da execução 
do objeto do Pregão, suportaremos todas as conseqüências legais, inclusive com a inexecução do Contrato. 

 
 

Localidade, de de . 
 
 
 
 
 

Representante. 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
 

Data: 
Edital do Pregão nº: 

 

À  (Entidade de Licitação)  
Prezados Senhores, 
 (nome   e   qualificação  do  representante) , como representante devidamente constituído da empresa _(nome da 
empresa/CNPJ) ,  sito  a  ,  doravante  denominado  Licitante,  para  os  fins  disposto  no  item 
 do Edital , DECLARA, sob as penas da lei, em especial  ao  art.  299  do  Código  Penal  
Brasileiro   que: 
a) a  proposta  anexa  foi  elaborada  de  maneira  independente  pela  empresa   (nome  da  empresa  / CNPJ) , e que o 
conteúdo da referida proposta  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquerpessoa; 
b) a  intenção  de  apresentação  da  proposta,  não  foi  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial   
ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 
c) que não tentou por qualquer  meio  ou  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato, 
no que diz respeito a participação ou não no presente certame; 
d) que o conteúdo da proposta não será, no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente  comunicado  ou  discutido  com  qualquer 
outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referidocertame; 
e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente  informado  ou  discutido  com  qualquer  
integrante  da  Equipe  de  Apoio,  com  o  Pregoeiro  ou  representante  ou  funcionário  da  Secretaria  Responsável  pela  licitação,   
antes da abertura oficial das propostas; 
f) que está plenamente  ciente  do  teor  e  da  extensão  desta  declaração  e  que  detém  plenos  poderes  e  informações  para  firmá- 
la. 
Localidade,de de 2020. 

 

(assinatura)  
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