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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO 

DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL COM AÇÕES 

SOCIOEDUCATIVAS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO 

MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM O INTUITO DE PROMOVER 

UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES RESIDENTES 

NOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E 

A SUA INFLUÊNCIA NO MEIO E QUALIDADE DE VIDA, CONFORME 

CONVENIO Nº. 823527/2015-FUNASA. 

 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia: 01/02/2023 às 08:15 hs. 

 

 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS/EDITAL: 

 www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

 

O Município de Floresta do Araguaia-PA, por meio do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente inscrita no CNPJ-MF 12.652.705/0001-72, com sede na Av. José Pereira 

Barbosa, 2231, Aeroporto, Floresta do Araguaia – PA, através do seu Pregoeiro, designado pelo Decreto 

Municipal nº 0189/2021, torna público para conhecimento dos interessados, a abertura do seguinte 

procedimento licitatório:  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2023 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 001/2023 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

JULGAMENTO: POR ITEM 

MODO: ABERTO 

SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PA. 

O processo será regido nos termos da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002 (que institui a modalidade de 

licitação denominada Pregão), pelo Decreto Federal número 10.024/2019, Leis Complementares n.º 123 de 

14 de dezembro de 2006, nº 147 de 07 de agosto de 2014 e nº 155 de 27 de outubro de 2016, aplicação 

subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e conforme as condições estabelecidas 

no presente edital.  

CAPÍTULO I - DAS INSTRUÇÕES GERAIS  

1.1 A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

1.2 O recebimento das propostas será a partir do dia 18/01/2023 até 08:00 horas do dia 

01/02/2023. 

1.3 O início da sessão de disputa dos preços para os itens será às 08:15 horas do dia 01/02/2023.  

1.4 O tempo de disputa será de 10 (DEZ) minutos acrescido do tempo aleatório, determinado pelo 

sistema.  

1.4.1 Encerrado o prazo previsto no ITEM 1.4, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 

iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, e o tempo aleatoriamente 

determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada;  

1.5 Encerrados os prazos estabelecidos no ITEM 1.4 e SUBITEM 1.4.1, o sistema ordenará os lances 

em ordem crescente de vantajosidade.  

1.6 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance que atenda às exigências para 

habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da 

etapa lance, nos termos do disposto no item 1.5. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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1.7 Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

1.8 O edital completo será adquirido nós endereços eletrônicos:  

www.portaldecompraspublicas.com.br; 

www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes; 

www.tcm.pa.gov.br; 

CAPÍTULO II - DO OBJETO  

2.1 Contratação de empresa especializada em execução de projeto de educação em saúde 

ambiental com ações socioeducativas nas comunidades rurais e urbanas do Município de Floresta do 

Araguaia com o intuito de promover uma melhoria na qualidade de vida dos moradores residentes 

nos locais, através do conhecimento dos resíduos sólidos e a sua influência no meio e qualidade de 

vida, conforme convenio Nº. 823527/2015-FUNASA e demais condições estabelecidas neste edital e seus 

anexos. 

2.1.2 As especificações básicas e as Especificações Técnicas Mínimas dos objetos a ser 

adquirida e o orçamento de referência, encontram-se no Anexo I e II deste procedimento licitatório.  

2.2 Não será utilizado reserva de cotas1.  

CAPÍTULO III - DOS PRAZOS  

3.1 Os fornecimentos a serem realizados em decorrência do contrato oriundo desta licitação deverão 

ocorrer de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante e da forma e prazo estipulados no Termo 

de Referência, anexo e parte integrante deste edital. 

3.2 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

sua entrega.  

CAPÍTULO IV - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS  

4.1 O valor máximo ofertado pelas licitantes não poderá ser superior ao valor constante no orçamento 

prévio elaborado pelo Município, conforme o ANEXO III (planilha descritiva do presente edital).  

CAPÍTULO V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1 Para execução do objeto e ou serviços do processo licitatório serão utilizados recursos oriundos do 

convenio Nº. 823527/2015 firmado com a Fundação Nacional de Saúde / FUNASA, consignados na dotação 

orçamentária a seguir: 

                                                             

1 “Nota explicativa: Justifica-se a não utilização da reserva de cotas, conforme preconiza o Art. 47 da lei complementar 123/2006 e 

suas alterações posteriores, em razão da indivisibilidade dos itens (metas/etapas)”. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Unidade Orçamentária: 07 – Fundo Municipal de Saúde 

Projeto/Atividade: 2.063 – Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças 

Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

6.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova 

a comunicação pela INTERNET e mediante a utilização de recursos de criptografia e de autenticação que 

assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame. 

6.2 O certame será realizado através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.3 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Floresta do Araguaia - PA denominado 

“Pregoeiro”, com o suporte de sua Equipe de Apoio, devidamente designados através de Decreto, os quais, 

com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema 

de Pregão Eletrônico. 

6.4 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto da licitação descritas no 

Pregão: www.portaldecompraspublicas.com.bre as especificações constantes deste edital, prevalecerão as 

descritas no termo de referência e planilha descritiva anexos do edital.  

 CAPÍTULO VII - DO PREGOEIRO  

 Caberá ao Pregoeiro à abertura e exame das propostas iniciais de preços apresentadas por meio eletrônico 

e as seguintes atribuições:  

7.1.1 A condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de 

menor preço;  

7.1.2 A adjudicação da proposta de menor preço;  

7.1.3 A elaboração da ata circunstanciada da sessão (com auxílio do sistema); 

7.1.4 A condução dos trabalhos da Equipe de Apoio; 

7.1.5 O recebimento e julgamento dos recursos e o encaminhamento (quando necessário) para a 

autoridade competente; 

7.1.6 O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, conforme o 

caso, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.   

 CAPÍTULO VIII - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes 

neste edital e seus anexos se estiverem devidamente cadastrados junto ao Órgão Provedor do Sistema, 

através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

8.1 Estarão impedidos de participar da presente licitação:  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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8.1.1 Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Floresta 

do Araguaia - PA, no prazo e nas condições do impedimento; 

8.1.2 Os interessados que tenham sido declarados inidôneos para Administração Municipal, 

Estadual ou Federal;  

8.1.3 As empresas constituídas na forma de consórcio2; 

8.1.4 Os enquadrados no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações.  

8.2 Para constatação da condição do item 8.1.1 e 8.1.2 o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificará 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

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

b) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou 

profissionais participante do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar 

com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa consta 

como impedida ou suspensa;  

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

8.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

8.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro comunicará a licitante inabilitada, sua falta de 

condição de participação.  

8.5 Recomenda-se a leitura integral e acurada deste edital, pois a apresentação de proposta 

implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não 

                                                             

2 “Nota explicativa: A vedação à participação de empresas consorciadas ou agrupadas justifica-se porque o Município de Floresta 
do Araguaia coaduna com o entendimento de que a admissão de consórcios nas licitações é recomendada quando o objeto 
licitado for considerado de alta complexidade ou vulto, pois neste caso está diretamente relacionada com a ampliação da 
competitividade, no sentido de permitir a participação de empresas que, isoladamente, não atenderiam a todos os requisitos de 
qualificação técnica e ou econômica - financeira exigida no instrumento convocatório. Em se tratando de licitações destinadas à 
aquisição de equipamentos e ou contratação de serviços comuns, não se vislumbra restrição no universo de possíveis licitantes , 
pois as empresas participantes, em sua maioria, já apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômica – 
financeira para a execução de contratos desta natureza. Nestes casos, portanto, a vedação à participação de consórcios não 
acarretará em prejuízos à competitividade do certame, muito pelo contrário, o objetivo é justamente evitar que a reunião de 
empresas por meio de consórcios, quando poderiam estar ofertando lances de modo individual, reduza o numero de licitantes com 
propostas independentes, o que diminuiria consequentemente a concorrência, não sendo demais atentar quanto ao aumento da 
possibilidade de cartelização do mercado para manipular os preços nas licitações.”  
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cabendo ao licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e a 

contratação.  

8.6 Por ser o pregão uma modalidade de licitação com características similares à de leilão, em 

que o calor da competição pode levar a fortes emoções e em consequência, a redução indiscriminada 

nos lances ofertados, é prudente que o ofertante tenha, previamente em mente, todos os custos e 

lucros que possam constituir o lance mínimo real a que se poderá alcançar, pois não serão aceitas 

desistências posteriores devido à imprudência, ficando os licitantes, nestas condições, sujeitos às 

penalidades legais e editalícias.  

CAPÍTULO IX - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES  

 O fornecedor deverá fazer seu cadastramento acessando o seguinte site: 

http://www.portaldecomprasublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, no que qualquer pessoa física 

ou jurídica que manifeste interesse em se cadastrar e apresente a documentação exigida terá acesso ao 

portal. 

9.1 O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico.  

9.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 

seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

ao pregão eletrônico. 

9.3 A Administradora do Pregão Eletrônico, conjuntamente com o Departamento de Compras e 

Licitações darão sequência ao processo do Pregão. 

9.4 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá 

expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o Pregão nos valores e 

condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e 

acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.   

CAPÍTULO X - DA PARTICIPAÇÃO  

10.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 

do licitante e subsequente encaminhamento de proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horários limites estabelecidos neste edital. 

10.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

10.3 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

10.4 A proposta de preços prevista no edital deverá ser cadastrada e seu formulário anexado ao sistema 

eletrônico específico.  
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10.5 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação e das especificações técnicas previstas no edital e, se porventura, o licitante for declarado 

vencedor, ao cumprimento de todas as obrigações contidas nesta licitação.  

10.5.1  No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes ao fiel cumprimento 

do contrato, ou seja, todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência técnica 

(quando solicitada), previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, 

descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega/execução final dos objetos na sede 

do Município de Floresta do Araguaia - PA.  

10.6 A partir do dia da publicação/divulgação deste edital no site 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, poderão ser encaminhadas as propostas de preços com valores 

por item, exclusivamente por meio eletrônico. 

10.7 O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.   

 CAPÍTULO XI - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES  

11.1. Após a divulgação do edital, o licitante interessado poderá cadastrar no sistema eletrônico a sua 

PROPOSTA inicial com a descrição detalhada do(s) produto(s) e/ou serviço(s) ofertado(s), marca, 

modelo e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão. 

11.2. Os representantes de microempresas e empresas de Pequeno Porte que pretendam se utilizar dos 

benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, deverão declarar no Sistema de 

Compras, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa(s) 

categoria(s).  

11.2.1. A microempresa empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 13.2 deste edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade 

em cinco dias úteis, a sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

11.2.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

11.2.3. Ocorrendo a situação prevista no item 11.2.1, a sessão do pregão será suspensa, podendo ao 

Pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 

intimados a comparecer ao ato público via eletrônica, a fim de acompanhar o julgamento da 

habilitação. 

11.2.4. O benefício de que trata o item 11.2.1 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição, ou 

da evidência de seu impedimento de emissão. 

11.2.5. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 11.2.1, implicará na inabilitação do 
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licitante. 

11.3. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido 

no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, também gozarão dos benefícios 

previstos nos art. 42 a 45 da mesma Lei, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488/07, desde que 

declarem no Sistema de Compras, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial, que estão 

enquadradas nessa categoria.  

11.3.1. A Declaração de enquadramento, supracitada, pode ser alterada pela própria empresa durante o 

prazo pré-definido para recebimento de propostas através de substituição de sua proposta inicial.  

11.4. A não apresentação das declarações especificadas nos itens 11.2 ou 11.3, não é motivo de 

inabilitação do licitante, entretanto a sua omissão será entendida como renúncia a qualquer privilégio, 

recebendo, portanto o mesmo tratamento das demais empresas não beneficiadas pelo disposto nos art. 

42 a 45 da Lei Complementar 123/06. 

11.5. Findo o período de recebimento das propostas, terá início a fase de “Abertura das Propostas”, de 

acordo com o horário previsto no sistema, momento no qual o Pregoeiro avaliará a aceitabilidade 

preliminar de cada uma das propostas cadastradas, classificando as que atendam às exigências do 

edital e desclassificando aquelas que não atendam.  

11.5.1. O Pregoeiro a seu critério, desclassificará fundamentadamente, as propostas que não atenderem às 

exigências do edital ou aquelas que forem manifestamente inexequíveis.  

11.5.2. Será desclassificada a proposta que constar o termo “conforme o edital” ou semelhantes visando 

substituir informação que deve constar expressamente na proposta. 

11.5.3. Nessa fase também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

11.5.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

11.5.5. A não desclassificação da proposta nesta fase de análise preliminar não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação da proposta escrita e anexada 

ao sistema no campo “documentos exigidos”. 

11.6. Após a fase de “Classificação Preliminar das Propostas”, o Pregoeiro dará início ao processo de 

Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual somente poderão participar os licitantes 

que tiverem suas propostas de preços classificadas na fase anterior. 

11.7. Na fase da “Sessão Pública”, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances (ou seja, somente serão aceitos novos lances enviados 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico).  

11.7.1. Todas as propostas “classificadas” serão consideradas como lances na fase  da disputa e 

ordenadas de forma decrescente. 

11.7.2. Será considerada como primeiro lance, a proposta classificada de menor valor apresentada.  
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11.8.  O licitante somente poderá ofertar lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

11.9. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

11.10. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado.  

11.10.1. O Sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.  

11.11. A duração da etapa de lances será de acordo com o determinado no edital. 

11.12. Ao término do tempo normal estipulado, o sistema enviará um aviso na tela e um letreiro intermitente 

alertará sobre o encerramento da disputa. 

11.13. Encerrado prazo normal estipulado, inicia-se o tempo extra (aleatório), no qual os licitantes 

conectados ao sistema poderão novamente enviar lances de acordo com o disposto no item 11.7 deste 

capítulo.  

11.13.1. O tempo extra é gerado pelo sistema quando houver lance nos dois últimos minutos finais da etapa 

inicial de lances, sendo este dois minutos prorrogáveis a cada lance dado neste período.  

11.13.2. Findo o tempo aleatório, e sem lances dentro dos últimos dois minutos a recepção dos lances será 

automaticamente encerrada pelo sistema.  

11.14. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com o edital (preços e diferenças 

inexequíveis ou excessivas), o mesmo poderá ser cancelado pelo Pregoeiro através do sistema. Na tela 

será emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de 

mensagem aos participantes.  

11.15. No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, serão considerados válidos os valores obtidos na 

etapa de “Abertura das Propostas”. 

11.16. Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro verificar a 

aceitabilidade do preço ofertado. 

11.17. Facultativamente, em havendo apenas uma única proposta válida, o Pregoeiro poderá encerrar a 

sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente 

transcurso do prazo de 5 (cinco) minutos, findo o qual será encerrada a recepção dos lances. Neste 

caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente ao proponente, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre 

sua aceitação. 

11.18. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do 

lance de menor valor.  
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11.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  

11.19.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após  comunicação expressa aos licitantes, 

mediante mensagem eletrônica (e-mail), divulgando data e hora da reabertura da sessão.  

11.20. É vedada a desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções previstas 

neste edital (exceto se a justificativa apresentada durante a etapa de formulação dos lances for aceita 

pelo Pregoeiro). 

11.21. Será assegurada como critério de desempate, a preferência de contratação para as Microempresas 

– ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativas, conforme a Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006 e que tenham declarado que se enquadram nessas categorias, conforme itens 

11.2 e 11.3 deste capítulo. 

11.22. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas – ME, Empresas 

de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido 

após a negociação prevista neste capítulo ou, se esta não surtir efeito, deve-se considerar o lance mais 

vantajoso. 

11.23. Ocorrendo o empate, a Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa 

melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser 

apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de 

preclusão. 

11.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas - ME, Empresas de 

Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa, será realizado sorteio eletrônico entre elas para que se 

identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

11.25. Não ocorrendo à contratação da Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

Cooperativa, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 

11.22 deste capítulo, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

11.26. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens anteriores deste capítulo, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa 

que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a melhor 

proposta. 

11.27. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresas - ME, 

Empresas de Pequeno Porte – EPP ou cooperativa (enquadrada dentro do faturamento limite, previsto 

em lei). 
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11.28. O Sistema de Compras Eletrônicas informará às empresas que se enquadrarem no item 11.2 e 11.3 

deste Capítulo. 

11.29. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados a indicação do lance 

vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas a sessão pública do 

pregão.  

 CAPÍTULO XII - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PREÇOS. 

12.1 Após a divulgação do edital, as licitantes encaminharão em anexo, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos neste título, 

PROPOSTA com a descrição do objeto e ou serviço ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a 

abertura da sessão pública do Pregão. 

12.2 DA PROPOSTA DE PREÇOS A SER ANEXADA NO SISTEMA ELETRÔNICO:  

A proposta inicial anexada dentro do sistema, durante o período definido neste edital como “Recebimento 

das Propostas” deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, redigida em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, com apenas duas casas decimais após a vírgula, datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, ou digitalmente 

através do certificado digital da empresa e apresentar os seguintes dados conforme modelo em anexo 

(ANEXO III): 

a) Razão social, CNPJ e endereço da empresa licitante; 

b) Referência ao número do Pregão;  

c) As especificações completa do objeto ofertado, devendo as mesmas atender, no mínimo, todas 

as etapas e as especificações do ANEXO I e II deste edital;  

d) O valor unitário, o valor total de cada item e o valor global da proposta em moeda corrente 

nacional, em algarismos e com no máximo DUAS casas decimais após a vírgula, em de acordo 

com as exigências e condições de pagamento estabelecidas no presente processo;  

e) Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, 

taxas, impostos, manutenção, motorista e outros gravames que possam incidir sobre o valor do 

serviço licitado; 

f) Cronograma de execução; 

g) Prazo de validade da proposta; 

h) O nome e a qualificação do responsável pela assinatura do contrato e procuração quando for o 

caso, endereço de e-mail e telefone de contato para futura comunicação entre a licitante e a 

contratante; 

i) Informar agência bancária e número da conta corrente em nome da empresa, para fins de 

depósitos de pagamentos. 
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CAPÍTULO XIII - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA ELETRÔNICO. 

13.1 JURÍDICA:  

13.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de documento 

que comprove a eleição de seus administradores; 

13.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

13.1.4 Decreto de autorização, 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 assim o exigir. 

13.1.5 Independente do documento apresentado, o objeto social do licitante deverá ser compatível 

com o objeto licitado.  

13.1.6 Os documentos listados acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

sua respectiva consolidação e da certidão específica digital que comprove que o documento 

apresentado foi o ultimo ato registrado na junta comercial; 

13.1.7 Documento oficial de identificação dos sócios ou proprietário; 

13.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

13.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), juntamente com o 

demonstrativo do Quadro Societário e Administradores – QSA, emitidos pela Receita Federal do 

Brasil - RFB; 

13.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

13.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme 

Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14). 

13.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida 

pela Caixa Econômica Federal; 

13.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de 

competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente; 

13.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de 

competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente; 
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13.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

13.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

13.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

com data não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da proposta. 

13.3.1.1 Caso haja no município sede da licitante mais de um distribuidor, a licitante deverá 

apresentar as certidões de cada um deles. 

13.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

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

13.3.3 O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado do seu termo de 

abertura e encerramento juntamente com o CRP – Certidão de Regularidade Profissional do 

contador referente ao balanço patrimonial; 

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

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

13.3.5 A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 

fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial; 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.6 O Licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital 

mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 

ou do item pertinente. 

13.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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13.4.1 A comprovação de qualificação técnica operacional e profissional se dará através da 

apresentação de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a empresa executou serviços compatíveis com os que 

estão sendo propostos, em características e quantidades, juntamente com os demais documentos 

exigidos na parte específica do Termo de Referência que trata da qualificação técnica. 

13.4.1.1 Em caso de atestado de pessoa jurídica de direito privado, constar assinatura do 

responsável pela informação, com firma reconhecida em cartório. 

13.4.2 Alvará de Localização da empresa licitante emitido pelo órgão competente da sede da 

licitante. 

13.5 DECLARAÇÕES:  

13.5.1 Declaração, nos termos deste edital, assinada pelo licitante e/ou assinalada em campo 

próprio quando for o caso da opção via sistema, onde conste: 

a) que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 

e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos para a sua participação no 

presente processo licitatório;   

b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 

16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos).   

13.6 As microempresas ou empresas de pequeno porte (enquadradas nos termos do artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/06) ou cooperativas (enquadradas nos termos do artigo 34 da Lei n.º 11.488/07) que 

pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06, deverão 

apresentar, além de todos os documentos exigidos para a habilitação, uma das opções abaixo 

especificadas:   

a) declaração, firmada por contador ou técnico contábil e o seu número de registro no CRC, com 

firma reconhecida por Tabelionato de Notas, de que se enquadra como microempresa ou empresa 

de pequeno porte ou cooperativa e não está incluída nas vedações constantes no parágrafo 4º do 

artigo 3º do referido diploma legal, ou; 

b) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante (conforme INSTRUÇÃO 

NORMATIVA DREI Nº 10, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013), ou em outro órgão público competente 

para registros públicos. A referida certidão deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses 

anteriores à data determinada para a entrega dos envelopes.  

13.7 Para agilidade no julgamento, os documentos deverão ser anexados em seus campos 

próprios e na ordem definida acima (Capítulo XIII). 

13.7.1 Ao Pregoeiro reserva o direito de rejeitar os documentos anexados em campos 

impróprios e fora da ordem definida neste edital. 
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13.8 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado 

no próprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses 

anteriores à data determinada para a abertura da sessão de julgamento. 

13.9 A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas 

diligências, visando a confirmar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas concorrentes.  

13.10 Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais ou 

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

documentos oficiais, a habilitação do licitante ficará condicionada à apresentação do documento que não 

pode ser apresentado, em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento da greve (desde que a greve não 

ultrapasse o prazo de 20 dias a contar do encerramento da sessão pública de disputa de preços).  

13.11 A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte 

da empresa classificada em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido no item 12.1, ocasionará a 

desclassificação do licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do 

processo licitatório. 

13.12 A critério do pregoeiro, o prazo máximo definido neste procedimento licitatório para apresentação da 

proposta escrita e das provas de habilitação (documentação) poderá ser prorrogado por tempo a ser 

determinado pelo mesmo.   

CAPÍTULO XIV - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA E DAS PROVAS DE HABILITAÇÃO 

(DOCUMENTAÇÃO) NA FORMA FÍSICA QUANDO SOLICITADAS PELO PREGOEIRO:  

14.1 Após o encerramento da “Sessão Pública”, a empresa classificada em primeiro lugar para cada item, 

quando solicitado pelo pregoeiro deverá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, encaminhar ao Setor de 

Licitações na Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA, situado em Avenida Juscelino Kubitschek, 

Nº 1962, Centro, CEP: 68.543-000, sua proposta de preços escrita e/ou a documentação de habilitação 

exigida no edital.  

14.1.1 A critério do pregoeiro, com devida justificativa o prazo acima citado poderá ser prorrogado. 

14.1.2 A solicitação de dilatação do prazo deverá ser encaminhada via e-mail: pmfacpl@gmail.com 

dentro do prazo estipulado no item 14.1. 

14.2 Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 

por cartório competente ou por servidor da Divisão de Licitações desta Administração, publicação em órgão 

de imprensa oficial ou por via eletrônica (internet). 

14.3 A proposta e os documentos quando solicitados pelo pregoeiro deverão ser enviados em um único 

envelope fechado, contendo em sua parte externa as seguintes informações:  

PREGÃO ELETRONICO N.º 001/2023.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA.  

PROPONENTE (NOME DA EMPRESA),  

mailto:pmfacpl@gmail.com
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TELEFONE PARA CONTATO. 

E-MAIL:  

CAPÍTULO XV - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

15.1 Para julgamento, será adotado o critério de MENOR POR ITEM. 

15.2 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procederá à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda ao edital. 

15.2.1 Também nesta etapa o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor.   

15.3 O Pregoeiro poderá desconsiderar simples omissões, erros e falhas formais sanáveis, desde que 

sejam irrelevantes e não prejudiquem o entendimento do conteúdo exigido na proposta prévia cadastrada no 

campo do sistema, da proposta de preços escrita e de documentação de habilitação. 

15.4 Não serão consideradas as propostas que: 

15.4.1 Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas que tornem a proposta ilegível; 

15.4.2 Provierem de empresas que não satisfizeram compromissos anteriores com a Administração 

Pública ou que foram declaradas inidôneas pela mesma; 

15.4.3 Que fizer uso do termo “conforme o edital” ou semelhantes visando substituir informação que 

deve constar expressamente na proposta; 

15.4.4 Não estiver devidamente assinada conforme estabelecido no item 12.2.1. 

15.5 Em caso de divergência entre o valor unitário e o valor total de cada item, prevalecerá o valor 

unitário para fins de julgamento. 

15.6 Após a análise e aprovação da proposta inicial anexada ao sistema, o Pregoeiro convocará o 

licitante para enviar, digitalmente, a proposta readequada em conformidade com o último lance ofertado num 

prazo máximo de 30 (trinta) minutos, por meio de campo próprio do sistema, sob pena de desclassificação.  

15.6.1 Em se tratando de licitação com julgamento por lote ou valor global, a Licitante vencedora 

deverá atualizar sua proposta, aplicando o mesmo percentual de desconto do seu ultimo lance 

ofertado para cada item da proposta. 

15.6.2 O prazo de que trata este item poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que 

solicitado por escrito por meio do sistema, antes de findo o prazo estabelecido. 

15.6.3 O não envio da proposta readequada ou sua apresentação fora dos padrões exigidos neste 

edital, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na 

desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o 

licitante.  
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15.6.4 Excetuando-se os valores, em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da 

proposta inicial apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou 

qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas 

alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições 

iguais ou superiores às originalmente propostas. 

15.7 Havendo a necessidade e a critério, a fim de comprovação da exequibilidade dos preços oferecidos, 
o Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar, digitalmente a composição Unitária de Preços para cada 
item da proposta readequada num prazo de 02 (duas) horas por meio de diligência, sob pena de 
desclassificação em caso de descumprimento. 

15.7.1 Nestes termos, recomenda-se às licitantes que, desde logo, prepararem as planilhas de 
composição de custos e formação de preços para apresentarem durante o certame, caso sejam 
solicitadas pelo pregoeiro.  

15.7.2 A planilha deverá ser apresentada juntamente com orçamento ou nota fiscal de entrada do 
produto com o fito de demonstrar o valor de compra e ainda, no caso de optantes pelo simples 
nacional, documento comprobatório da alíquota do simples nacional que a licitante está inserida na 
data de formulação da proposta.  

15.7.3 Quando solicitado, o não envio da planilha de composição de custos e formação de preços 
ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará a desclassificação da 
proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.  

CAPÍTULO XVI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

16.1 Ao final da sessão, qualquer licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro, poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro da síntese das suas razões em 

até 20 (vinte) minutos, devendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias.  

16.1.1 Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, 

que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos; 

16.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do item, pelo Pregoeiro, ao vencedor do certame. 

16.2 Mesmo havendo a possibilidade de intencionar o recurso antes do final da sessão, somente serão 

aceitos àqueles proferidos durante o prazo concedido para tal, conforme item 16.1. Portanto intenções de 

recursos fora do prazo serão rejeitadas por serem intempestivas. 

16.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos; 

16.4 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, 

exclusivamente através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br; 

16.5 Não serão reconhecidos a impugnação e o recurso apresentado fora do prazo legal e/ou subscrito 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

proponente ou, ainda, que não atendam as condições estabelecidas neste edital;  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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16.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

16.7 As razões de recurso ficarão à disposição dos interessados durante os prazos referidos no subitem 

12.1, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA; 

16.8 Os recursos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

16.9 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

16.10 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes.  

CAPÍTULO XVII - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

14.1 Constatando-se o atendimento de todas as exigências previstas do edital ou após o julgamento do(s) 

recurso(s), o licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro, o(s) item(ns) objeto 

desta licitação e homologado pela Autoridade Competente, o procedimento licitatório.   

CAPÍTULO XVIII - DO CONTRATO  

18.1 Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei nº 8.666/1993, o contrato referente ao 
fornecimento do(s) produto(s) será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas 
neste Ato Convocatório. 

18.2 A minuta do contrato que será firmado entre a Empresa Licitante vencedora e a Prefeitura Municipal 
de Floresta do Araguaia - PA é parte integrante deste edital – (Anexo). 

18.3 A Contratante convocará oficialmente a Licitante vencedora, durante a vigência da proposta para, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, retirar ou receber o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 
nº 8.666/1993. 

18.4 O prazo para assinatura do Contrato ou de seus aditivos poderá ser prorrogado por igual período, 
desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 

18.5 Para assinatura do contrato a licitante deverá comprovar que mantém as condições de habilitação, 
assim como, estar munida de seu Certificado Digital e respectiva assinatura para confecção do documento 
eletrônico, na forma do exigido atualmente pelos tribunais de contas nacionais. 

18.6 O contrato poderá ser assinado pelo representante legal, diretor, sócio da empresa, ou procurador, 
através do seu Certificado Digital (E-CPF), desde que comprovado documentalmente poder para tal.  

18.7 A empresa será convocada a assinar o termo contratual na forma digital junto ao Departamento de 
Licitações, situado no prédio da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia – PA ou alternativamente via e-
mail. 

18.8 A convocação de que trata os itens 18.3 e 18.7 será feita única e exclusivamente através de correio 
eletrônico no endereço fornecido pela licitante na proposta de preços apresentada, e o prazo contado a partir 
de seu encaminhamento. 

18.9 Caso o licitante vencedor se recusar a assinar o Contrato, será convocado o segunda classificado. O 
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pregoeiro poderá negociar para que seja obtido preço melhor, e, após, procederá a habilitação de nova 
licitante vencedor.  

18.10 O Contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato anexa ao presente edital e dele faz 
parte integrante. 

18.11 Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as condições de 
habilitação, prestar as informações solicitadas pelo Município, dentro dos prazos estipulados, bem como não 
transferir a outrem as obrigações decorrentes desta Licitação.   

CAPÍTULO IX - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

19.1 A forma de pagamento: Projeto finaliza em três etapas, os pagamentos serão pagos por cada etapa 
finalizada. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo 
de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

19.2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista.  

19.3 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. 

19.4 A Administração Municipal poderá deduzir no montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei e do Edital de Licitação. 

19.5 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 financeiro por 
atraso de pagamento. 

CAPÍTULO XX - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO  

20.1  O CONTRATANTE efetuará a fiscalização a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, 

sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os 

esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades 

que porventura possam prejudicar o bom cumprimento da contratação.  

20.1.1 A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total 

responsabilidade de executar o fornecimento estabelecido neste Termo.  

20.2 A fiscalização direta do cumprimento do presente instrumento ficará a cargo da Secretaria 

Contratante, por seu Secretario, ou servidor por ele designado. 

20.3 Os objetos, após o envio da nota de empenho pelo Município, deverão ser entregue de forma e 

endereço expressos na ordem de compras, conforme anexo I (termo de referência). 

20.4 Os objetos deverão ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a 

licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos. 

20.5 O recebimento do objeto desta licitação, será feito por servidor ou comissão designado por Portaria, 

que fará o recebimento nos termos do art. 73, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, e na forma descrita 

no Termo de Referência, anexo e parte integrante deste edital:  
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20.6 Os objetos deveram ser entregues com todas as características mínimas exigidas, conforme 

especificações constantes no Anexo I e II deste edital. 

20.7 A entrega será feita e comprovada mediante a apresentação dos objetos, pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, acompanhada de toda documentação pertinente. 

20.8 O Município poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as 

especificações e condições deste edital e do Contrato. 

20.9 Caso verifique-se a não conformidade dos objetos ou de alguma característica destes ou de alguma 

desconformidade referente à cláusula estipulada neste edital, o licitante deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo estipulado no termo de referência.  

20.10 O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da CONTRATADA pelos prejuízos 

que venha causar ao CONTRATANTE, pelo bem ou serviço fornecido. 

20.11 O recebimento pelo CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a 

CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do 

Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.  

CAPÍTULO XXI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

21.1 Conforme consignado no Termo de Referência, parte integrante deste edital. 

CAPÍTULO XXII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

21.2 Conforme consignado no Termo de Referência, parte integrante deste edital. 

CAPÍTULO XXIII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

23.1 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

23.2 A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.   

CAPÍTULO XXIV - DA ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO  

24.1 A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando 

eivado de vício insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

24.2 A anulação quando for o caso será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

24.3 A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos 

que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.  

24.3.1 A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo 

que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 

comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe 

deu causa. 
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24.4 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 

diretamente dependam ou se trate de consequência do ato anulado. 

24.5 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará 

expressamente os atos a que ela se estende. 

24.6 Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 

demais interessados.  

CAPÍTULO XXV - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO  

25.1 A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, 

inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 

8.666/93 e posteriores alterações. 

25.2 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

25.3 A rescisão no Contrato poderá ser:  

a) Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei nº. 8.666/93;   

 b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração;   

c) Judicialmente, nos termos da legislação.   

25.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente.  

CAPÍTULO XXVI - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

26.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

26.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:   

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

contrato;   

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato;   

 c) “prática de colusão”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 

em níveis artificiais e não competitivos;   
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 d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato;   

 e) “prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (II) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção.   

26.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

declarando a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados 

pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio 

de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

26.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 

do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.  

CAPÍTULO XXVII - DAS SANÇÕES  

27.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá garantida a defesa prévia, 

aplicar as sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

27.2 ADVERTÊNCIA 

27.2.1 A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:  

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarrete prejuízos para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa moratória.  

b) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.   

27.3 MULTA 

27.3.1 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa por inexecução 

contratual.  

27.4 MULTA MORATÓRIA  

I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de 

prazos estipulados no edital para os compromissos assumidos.   
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II - A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia corrido de atraso na entrega 

do equipamento a contar da emissão da NOTA DE EMPENHO.  

27.5 MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL  

I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) ao 

mês, pro rata dia, sobre o valor total dos serviços, acrescida de correção monetária e juros de 12 

(doze por cento) ao ano.  

II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da contratada 

implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, independentemente da 

penalidade de suspensão.  

27.6 SUSPENSÃO  

27.6.1 A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município destina-se a punir 

inadimplente na execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses pelos 

seguintes períodos:  

a) Por 6 (seis)meses:  

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo ao 

CONTRATANTE.  

II - Execução insatisfatória do Contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.  

b) Por 1 (um) ano:  

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela CONTRATADA visando frustrar seus objetivos 

ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório.  

II - Recusar-se a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido.  

c) Por 2 (dois) anos quando a CONTRATADA:  

I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente;  

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando a rescisão do 

contrato;  

III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos;  

IV - Apresentar ao CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 

para participar da licitação;  

V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

CONTRATANTE;  
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27.7 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

27.7.1 A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 

proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses:  

I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo do CONTRATANTE;  

II - Evidência de atuação com interesses escusos;  

III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades;  

27.8 Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de Floresta do Araguaia - PA poderá aplicar a 

Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública, concomitantemente, 

com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, extinguindo-se após seu término. 

27.9 A Declaração de Inidoneidade implica proibição da CONTRATADA de transacionar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida 

a reabilitação perante a Administração. 

27.10 As penalidades previstas poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de 

outras sanções cabíveis.  

CAPÍTULO XXVIII - DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E DOS 

RECURSOS  

28.1 Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para a abertura do Certame, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.   

28.2 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo 

de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

28.3 Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame. 

28.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente através do sistema: www.portaldecompraspublicas.com.br.  

28.4.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

28.4.2 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão feito via 

sistema (www.portaldecompraspublicas.com.br) e quando por alguma eventualidade for feito fora do 

sistema, os mesmos serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado e serão disponibilizados no sistema eletrônico para interessados.  

CAPÍTULO XXIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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29.1 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do Município de Floresta do Araguaia - PA, 
a finalidade e a segurança da contratação. 

29.2 A apresentação da proposta pelo licitante implica aceitação total deste Edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se porventura o licitante for declarado vencedor, ao cumprimento de todas as 
disposições contidas nesta licitação. 

29.3 Em caso de divergências de informações e/ou exigências constantes deste edital e/ou anexos, 
prevalecerá sobre as demais aquela que for mais vantajosa para a administração, em favor do interesse 
público. 

29.4 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para 
o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados. 

29.5 O procedimento licitatório, do qual é parte integrante o presente Edital, bem como seus anexos, 
foram aprovados pela Procuradoria Jurídica do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei 
n.º 8.666/93 e alterações. 

29.6 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial contratado que se fizerem necessários, por conveniência 
do Município, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1.º da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

29.7 Os reajustes de preços dos produtos contratados ocorrerão unicamente nas condições previstas na 
Lei Federal 8.666/93. 

29.8 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei n'8.666/1993, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 
este Pregão. 

29.9 Caso já esteja estabelecida a relação contratual (contrato ou nota de empenho), vindo a 
CONTRATADA apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que o licitante está irregular 
perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, 
conforme artigo 55, inciso XIII combinado com o artigo 78,I, da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

29.10 Os casos omissos da presente licitação serão solucionados pela Comissão ou Autoridade 
Competente. 

29.11 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de 
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

29.11.1 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.  

29.11.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito da CONTRATADA de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 
tiver suportado no cumprimento do Contrato.  

29.12 Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA para nele serem dirimidas quaisquer 
dúvidas decorrentes da presente licitação.  

CAPÍTULO XXX - DOS ANEXOS  
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30.1 Fazem parte integrante deste procedimento, os seguintes anexos:   

a) ANEXO I – Termo de Referência;  

b) ANEXO II – Projeto/Plano de Trabalho; 

c) ANEXO III – Planilha Descritiva; 

d) ANEXO IV - Modelo de Proposta; 

e) ANEXO V - Minuta de Contrato. 

 

Floresta do Araguaia - Pará, 17 de janeiro de 2023. 

 

 

 
DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA 

Pregoeiro 
Decreto nº 189/2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(Transcrição) 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Floresta do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público, devidamente 
escrito no CNPJ 12.652.705/0001-72, com sede na Av.  José Pereira Barbosa,  2231,  Aeroporto , 
Floresta do Araguaia – PA, representado neste ato por Natanael Ribeiro da Silva, Secretário Municipal de 
Saúde, resolve formalizar a seguinte solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo descriminado, 
amparado Legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012, Decreto 
Nº 10.024, de 20 de Setembro De 2019 e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de 
1993 e suas alterações posteriores. 

1. OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA LICITAÇÃO 

1.1 O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NAS COMUNIDADES RURAIS 
E URBANAS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM O INTUITO DE PROMOVER UMA 
MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES RESIDENTES NOS LOCAIS, ATRAVÉS DO 
CONHECIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E A SUA INFLUÊNCIA NO MEIO E QUALIDADE DE VIDA, 
cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhadas neste Termo de Referência. 

1.2 A execução dos serviços objeto deste Termo de Referência é decorrente do convenio Nº. 823527/2015 e 
proposta N°. 034534/2015 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 
ELETRÔNICO, pelo critério MENOR PREÇO nos termos da e Lei Federal n°8.666/93 e 10.520 alterações 
posteriores, e demais legislações correlatas.  

2 DA JUSTIFICATIVA. 

2.1 A sociedade vive em um mundo consumista possuindo um consumo desenfreado dos recursos e dos 
bens duráveis e não duráveis, contribuindo para liberação dos resíduos sólidos desenfreada, sendo que os 
municípios não possuem uma forma adequada de se destinar. No caso da zona rural possui uma dificuldade 
ainda maior possibilitando a propagação de vetores endêmicos. Destes resíduos, grande quantidade que é 
disposta poderia ser reaproveitada, possibilitando uma minimização dos impactos socioambientais existentes 
nas cidades por falta de uma gestão dos resíduos sólidos correta, sendo este um trabalho em conjunto com 
todos os setores e que envolve também a participação da sociedade através de diversas ações de educação 
sanitária e ambiental. Assim o projeto possui o objetivo de promover ações de educação ambiental para a 
gestão dos resíduos sólidos nas comunidades, para a promoção da coleta seletiva e a conscientização do 
princípio dos 5 R’s (Recusar, Repensar, Reduzir, Reciclar e Reutilizar) 

3 DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 

3.1 As ações visam o alcance das seguintes Metas e etapas: 

b) O Convênio com a Funasa possui 1 Meta e 8 etapas, que deverão ser executadas em 12 (doze meses). 

Meta 1  
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31 ações realizadas para o desenvolvimento da educação em saúde ambiental com foco nas temáticas 
voltadas para o Saneamento Básico, especificamente na Coleta seletiva de Resíduos sólidos na comunidade 
rural: Bela Vista e nos bairros: Vila Nova, Centro e bananal. 

Etapa 1 

Dois Procedimentos (infraestrutura, assessoria técnica) para garantir o funcionamento do Grupo de Trabalho 
do Controle Social do Projeto.  

Deverá ser realizado pelos profissionais capacitados engenheiro ambiental e assistente social. 

Etapa 2 

Dez Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Social realizadas com a participação dos membros.  

Deverá ser realizado pelos profissionais capacitados engenheiro ambiental, e Pedagogo. 

Etapa 3 

500 formulários aplicados para levantamento de dados para elaborar um diagnóstico socioambiental focado 
no saneamento básico na área dos resíduos sólidos. 

 Deverá ser realizado pelos profissionais capacitados, assistente social e técnico de enfermagem.  

Etapa 4 

Cinco Mutirões de limpeza extra e intra domiciliar realizados nas 2 comunidades e 3 bairros beneficiadas 
pelo projeto nas comunidades rurais: Bela Vista e ametista e nos bairros: Vila Nova, Centro e Bananal.  

Deverá ser realizado pelo profissional capacitado gestor ambiental. 

Etapa 5 

Cinco Ações Lúdico- pedagógicas, tais como: apresentações Teatral e boneco fantoches, nas escolas, 
abordando temas sobre resíduos sólidos junto aos alunos das escolas de ensino fundamental. 

Deverá ser realizada pelo profissional capacitado Pedagogo. 

Etapa 6 

Cinco Oficinas de Capacitação para formação de multiplicadores em Educação em Saúde Ambiental, 
realizadas junto às lideranças comunitárias.  

Deverá ser realizado pelo profissional capacitado gestor ambiental. 

Etapa 7 

Dois cursos de formação dos catadores de materiais recicláveis em associativismo e cooperativismo 
realizadas para a implantação da coleta seletiva nas comunidades beneficiadas pelo projeto.  

Deverá ser realizado pelo profissional capacitado engenheiro ambiental. 

Etapa 8 

Um workshop para avaliar e apresentar os resultados alcançados pelas atividades executadas. (CP).  

Deverá ser realizado por um profissional capacitado com nível superior que não faça parte dos 
quadros acima mencionados. 

3.2 - Infraestrutura Física:  

a) Para a realização deste Projeto, o Município dispõe de uma sala equipada com notebooks, impressoras, 
um retroprojetor, mesas e cadeiras para reunião da equipe. Para o trabalho de campo, possui duas 
motocicletas e um veículo de passeio para 05 lugares. 
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3.3 – Do Objeto 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NAS 
COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM O 
INTUITO DE PROMOVER UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES 
RESIDENTES NOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E A 
SUA INFLUÊNCIA NO MEIO E QUALIDADE DE VIDA. 

4 DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA. 

4.1 A vigência contratual será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do instrumento Contratual, com 
eficácia legal após a publicação do seu estrato, 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. 

4.2 PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto será de 06 (seis meses) de acordo com a 
expedição da Ordem de Serviço pela Unidade Requisitante da Licitação, através da fiscalização do contrato. 

4.3 CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO PROJETO:  

a) Imediatamente, mediante expedição de Ordem de Serviço assinada pela Autoridade Requisitante e pela 
Fiscalização do Contrato. 

b) O projeto possui 1 meta e 8 etapas. 

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 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 verificação realizada pela Administração, por intermédio do Servidor responsável. 

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

5 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

5.1 Para fiscalização do contrato administrativo, a Unidade(s) Requisitante(s) designará o Servidor Daniel 
Santana dos Santos, para exercer as atribuições de Fiscal de Contrato, na forma da Lei. 

6 DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 A forma de pagamento: Projeto finaliza em três etapas, os pagamentos serão pagos por cada etapa 
finalizada. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo 
de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 
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6.2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista.  

6.3 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.  

6.4 A Administração Municipal poderá deduzir no montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei e do Edital de Licitação. 

6.5 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 financeiro por 
atraso de pagamento. 

7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1 As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão a Conta dos recursos orçamentários 
indicados conforme disponibilidade informada pelo Setor Contábil, mediante prévia consulta oportunamente 
durante a tramitação do processo em fase interna. 

7.2 Dotação orçamentária:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.063 – PROGRAMA DE EPIDIMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Impedir que terceiros forneçam o objeto licitado; 

8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
licitante vencedora; 

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

8.4 Solicitar a troca do objeto que venha a ser devolvido mediante comunicação a ser feita pela Unidade 
Requisitante; 

8.5 Solicitar, por intermédio de Ordem de Serviço, por servidor designado para este fim, a execução do 
objeto licitado; 

8.6 Comunicar a licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento/entrega do objeto licitado e 
interromper imediatamente sua execução, se for o caso. 

8.7 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. 

8.8 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
contratada. 

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o aqui previsto; 

9.2 Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, porém sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

9.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 
Municipal; 
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9.4 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; 

9.5 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedades da Prefeitura de 
Floresta do Araguaia, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a prestação do 
serviço do objeto; 

9.6 Efetuar a entrega do objeto da Autorização de prestação de serviço, de acordo com a necessidade e o 
interesse da Administração Municipal, após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente;  

9.7 Na entrega, prevalecerão exclusivamente as especificações do objeto deste Termo de Referência e 
anexos;  

9.8 Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessário;  

9.9 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. 

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 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. 

10.2 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 de 
representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações assumidas; 

b) Multa de: 

I. 0,2 % (aero 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 105 (dez por cento), em casos de descumprimento parcial do contrato, calculado de forma 
proporcional ao inadimplemento e aos prejuízos dele advindos; 

10.3 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; 

10.4 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventual devido 
pela contratante, ou ainda quando for o caso, cobrado judicialmente; 

10.5  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;  

10.6  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à contratada as seguintes sanções:  



 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Avenida Juscelino Kubitschek, Nº 1962, Centro, Floresta do Araguaia - PA, CEP: 68.543-000,  
 e-mail: pmfacpl@gmail.com 

P
ág

. 3
2

 

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. 

10.7 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, com 
contrato e das demais cominações legais.  

10.8 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.  

10.9 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.  

11 DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO   

11.1 A proposta deverá ser elaborada a partir da referência do Projeto Técnico aprovado pela convenente, 
apresentando todas as etapas do Plano de Ação, Preços Unitários e Cronograma de Execução, na forma do 
ANEXO I deste Termo de Referência.  

12 DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1 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 o constante desta licitação.  

12.2 Relação nominal da equipe mínima de trabalho do licitante, com compromisso de participação de 
técnicos qualificados conforme atribuições profissionais que atendam às 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. 

12.3 Comprovação Técnica Profissional: 

12.3.1 A licitante deve comprovar possuir em seu quadro funcional os profissionais que serão 
responsáveis pela execução do projeto de acordo com cada ação dentro do projeto: 

a.1) Um Pedagogo: com formação em Nível Superior que possua experiência comprovada através de 
certificado na área para o gerenciamento de oficinas de capacitação, instrução em oficinas pedagógicas e 
cursos de formação e capacitação que envolve educação em saúde ambiental. Grupo de Trabalho e 
Controle Social, apresentações Teatrais e boneco fantoches, e contrato vinculado a empresa juntamente 
com atestado de capacidade técnica referente ao serviço. 

a.2) Gestor Ambiental: que possua formação em Nível Superior para a realização de oficinas de 
capacitação e mutirão de limpeza, e acompanhado de 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. A metodologia descrita deve favorecer a interação entre professores, alunos e comunidade em 
geral.  

a.3) Assistente Social: formado com diploma na área de Serviço Social, que atuará em atividades voltadas 
para a conscientização e a participação da população, promovendo à prevenção, a recuperação e o controle 
de doenças, controle social do grupo de trabalho, diagnóstico socioambiental, acompanhados de contratos 
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vinculados a empresa participante junto com atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica 
juntamente com currículo emitido pela lattes e seu registro de classe. 

a.4) Técnico em Enfermagem: Com formação comprovada através de Diploma de nível técnico com 
comprovação respectivo órgão regulamentador COREN-PA com experiência comprovadas em 
levantamentos de dados saneamento básico na área dos resíduos sólidos. Contrato vinculado a empresa 
juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestados anteriormente 
acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela Lattes.  

a.5) Engenheiro Ambiental: Que possua formação em nível superior, com experiência em coordenação 
geral de projetos de educação ambiental que comprove através de atestado de capacidade técnica, e que 
possua experiência em grupos de trabalhos, controle social de projetos, associativismo e cooperativismo 
para  implantação de coleta seletiva nas escolas, que possa ter contrato vinculado a empresa juntamente 
com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestados anteriormente, acompanhados do 
comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e currículo emitido pela lattes. 

a.6) Um profissional de nível superior (responsável pelos relatórios técnicos, apresentação para avaliar e 
apresentar os resultados alcançados pelas atividades executadas) que que possa comprovar sua 
experiência através de diploma de nível superior e contrato vinculado a empresa, com atestado de 
capacidade técnica referente ao serviço prestado anteriormente. 

a.7) Todos os profissionais deverão ter suas profissões comprovadas por diplomas, apresentar atestado de 
capacidades técnica de cada profissional que o mesmo já tenha desenvolvido ações compatíveis com o 
objeto desta licitação de acordo com cada item desse projeto. 

c).  Não será aceito protocolo de inscrição e nem boleto de pagamento para regularidade, apresentar 
capacidade técnica para a execução da atividade.  

d).  A comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante será realizada mediante a apresentação de: 
Cópia Autenticada do contrato de prestação de serviços, especificando nele cada área que cada profissional 
irá atuar dentro do projeto e suas responsabilidades, Carteira de Trabalho ou caso os profissionais sejam 
sócios/proprietários da empresa licitante, cópia autenticada do Contrato Social. 

12.4 Para comprovação da capacidade técnica dos profissionais relacionados, a licitante deve apresentar: 

a) Diploma de Ensino Superior e/ou Certificado Técnico (para nível técnico) reconhecido em cartório, 
acompanhado de atestado de capacidade técnica. 

b) Inscrição e Comprovante de Regularidade da empresa no Cadastro Técnico Federal emitido pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

   

  Floresta do Araguaia - PA, 28 de novembro de 2022. 

 

 
_____________________________________ 

Natanael Ribeiro da Silva 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

PLANILHA DESCRITIVA/ORÇAMENTÁRIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 

001 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NAS 
COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA 
COM O INTUITO DE PROMOVER UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS 
MORADORES RESIDENTES NOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS E A SUA INFLUÊNCIA NO MEIO E QUALIDADE DE VIDA. 

R$ 214.090,92 
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ANEXO IV 

(Modelo da proposta comercial) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de projeto de educação em saúde 

ambiental com ações socioeducativas nas comunidades rurais e urbanas do Município de Floresta do 

Araguaia com o intuito de promover uma melhoria na qualidade de vida dos moradores residentes 

nos locais, através do conhecimento dos resíduos sólidos e a sua influência no meio e qualidade de 

vida, conforme convenio Nº. 823527/2015-FUNASA. 

A ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº._____________ sediada 

(endereço completo), e-mail:_____, Telefone:___________ apresenta sua proposta comercial para o objeto 

especificado, de acordo com as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em referência, 

conforme abaixo relacionado: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

001 

EXECUÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL COM AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE 
FLORESTA DO ARAGUAIA COM O INTUITO DE PROMOVER UMA MELHORIA NA 
QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES RESIDENTES NOS LOCAIS, ATRAVÉS DO 
CONHECIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E A SUA INFLUÊNCIA NO MEIO E 
QUALIDADE DE VIDA. 

R$ 

 

META ETAPA MATERIAL/SERVIÇO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

01 

1.1. Dois 
procedimentos 
(infraestrutura, 
assessoria técnica) 
para garantir o 
funcionamento do 
Grupo de Trabalho 
do Controle Social 
do Projeto. 

1.1.1. Assessoria Técnica NS. 
(planejamento, mobilização, 
articulação, moderação e 
relatoria das reuniões do GT (1 
téc = 20 hs/mês x 10 meses = 
200 x 40,00). 

H/T 200   

1.1.2. Serviços de Locação de 
veiculo basico para apoio na 
coordenação do projeto (8 
diárias/mês x 10 meses = 80). 

Dia 80   

1.1.3. Combustível gasolina 
para o veiculo locado. (10 lts 
dia x80 dias = 800 lt x 6,50). 

Lt 800   

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.1. R$  

1.2. Dez reuniões 
do Grupo de 
Trabalho de 
Controle Social 
realizadas com a 
participação dos 

1.2.1. Assessoria Técnica NS. 
(planejamento, mobilização, 
articulação, moderação e 
relatoria das reuniões do GT (1 
téc = 20 hs/reu x 10 reu = 200 x 
40,00). 

H/Aula 200   
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membros. 1.2.2. Lanche para os 
participantes das reuniões. (1 
reun = 20 partic x 10 reun=200 
lanches x 12,00).  

Und. 200   

1.2.3. Serviço de Locação de kit 
de equipamentos de tecnologia 
da informação (1 dataswol, 1 
note bock, 1 tela de projeção) . 
( 1reun = 2 dias x 10 reun= 20 
DIAS x 350,00) 

Dia 20   

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.2. R$  

1.3. 500 formulários 
aplicados para 
levantamento de 
dados para elaborar 
um diagnóstico 
socioambiental 
focado no 
saneamento básico 
na área dos 
resíduos sólidos. 

1.3.1. Hora aula para aplicação 
de formulários para a coleta de 
dados do diagnóstico 
socioambiental. (1 téc = 100 
formulários x 5 téc = 500 hs x 
20,00)  

H/T 500   

1.3.2. Serviços de reprografia 
dos formulários de coleta de 
dados (Xerox pb e color). (500 
unds).  

Unid. 500   

1.3.3. Hora técnica NS 
(planejamento, coordenação, 
acompanhamento e elaboração 
de relatório técnico dos dados). 
(1 tec = 80 hs mês x 2 meses). 

H/T 160   

1.3.4. Serviço de fornecimento 
de alimentação para os 
técnicos que farão a coleta de 
dados. (10 técnicos x 5 dias x 2 
(almoço e jantar ) = 100. 

Unid. 100   

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.3. R$  

1.4. Cinco Mutirões 
de limpeza extra e 
intra domiciliar 
realizados nas 2 
comunidades e 3 
bairros beneficiadas 
pelo projeto nas 
comunidades rurais: 
Bela Vista e 
ametista e nos 
bairros: Vila Nova, 
Centro e bananal. 

1.4.1. Hora técnica Nível 
Superior (planejamento, 
mobilização coordenação e 
elaboração dos relatórios das 
ações). (1mut = 40 hs x 5). 

H/T 200   

1.4.2. Lanche para os 
voluntários dos mutirões. (1 
muti x 50 volunt x 5 muti = 250 
x 15,00). 

Unid. 250   

1.4.3. Serviços de Locação de 
trator concha basculante para 
apoio na retirada de resíduos (4 
diárias por muti x 5 muti = 20 
diárias x 700,00). 

Diária 20   

1.4.4. Serviços de Locação de 
veiculo caçamba basculante 
para apoio na retirada de 
resíduos (4 diárias por muti x 5 
muti = 20 diárias x 700,00). 

Diária 20   

1.4.5. Combustível óleo diesel 
para o veiculo locado. (30 lts 
dia x 40 dias x 1 veic = 1.200 lt 
x 4,50). 

Lt 1.200,12   
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1.4.6. Camisas de meia, fio 30 
com informações educativas 
para os participantes. (1 muti 
=50 particip x 5 = 250 unds). 

Unid. 250   

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.4. R$  

1.5. Cinco Ações 
Lúdico- 
pedagógicas, tais 
como: 
apresentações 
Teatrais e bonecos 
fantoches, nas 
escolas, abordando 
temas sobre 
resíduos sólidos 
junto aos alunos 
das escolas de 
ensino fundamental. 

1.5.1. Hora técnica Nível 
Superior (planejamento, 
moderação e relatoria das 
atividades). (1 ativid = 10 hs x 5 
atividades). 

H/T 50   

1.5.2. Serviços de artesão para 
a produção de Cenários para 
apresentação teatral de 
fantoche. (1 cenário = 10 hs x 
10 cenários = 5 unds). 

H/T 50   

1.5.3. Serviços de artesão para 
a confecção de Bonecos para 
apresentação Teatral de 
fantoche. (1 boneco = 10 hs x 
10 bonecos = 100 hs.). 

H/T 100   

1.5.4. Lanche para os 
voluntários dos mutirões. (1 
ativid = 50 x 5 ações = 250 x 
15,00). 

Unid. 250   

1.5.5. Camisas personalizadas 
de meia fio 30 com informações 
educativas para os 
participantes. (1 atividade = 40 
particip x 5 = 200 unds). 

Unid. 200   

 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.5. R$  

1.6. Cinco Oficinas 
de Capacitação 
para formação de 
multiplicadores em 
Educação em 
Saúde Ambiental, 
realizadas junto às 
lideranças 
comunitárias. 

1.6.1. Hora técnica Nível 
Superior (planejamento, 
mobilização, moderação e 
relatoria das Oficinas). (1 ofic = 
40 hs x 5 atividades). 

H/T 200   

1.6.2. Serviços de fornecimento 
de lanche para os participantes. 
(1 Ofic = 30 particip x 5 x 15,00) 

Unid. 150   

1.6.3. Serviços gráficos de 
impressão de folder educativo 
sobre resíduos sólidos. (1 
oficina = 100 folder x 5 
oficinas). 

Unid. 500   

1.6.4. Serviços gráficos de 
impressão de Cartilha 
educativa alusiva a educação 
ambiental em resíduos sólidos. 
(1 oficina = 100 cartilhas x 5 
oficinas). 

Unid. 500   

1.6.5. Camisas personalizadas 
de meia fio 30 com informações 
educativas para os 
participantes. (1 ofic = 30 
particip x 5 = 150 unds). 

Unid. 150   
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1.6.6. Kit de material didático 
para os participantes das 
oficinas ( 1 kit: pasta c/ elástico, 
aba, transparente, 17mm + 1 
caneta esferográfica + 1 lápis + 
1 borracha + 1 bloco p/ borrão). 
(1 ofic = 30 particip x 5). 

Unid. 150   

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.6. R$  

1.7. Dois cursos de 
formação dos 
catadores de 
materiais recicláveis 
em associativismo e 
cooperativismo 
realizadas para a 
implantação da 
coleta seletiva nas 
comunidades 
beneficiadas pelo 
projeto. 

1.7.1. Hora técnica Nível 
Superior (Assessoria Técnica 
aos catadores, mediação e 
relatoria dos cursos). (1 tec = 
80 hs/curso x 2 = 160 hs). 

H/T 160   

1.7.2. Serviços de fornecimento 
de lanche para os participantes. 
(1 curso = 30 particip x 2 
turnos=60 x 2 cursos = 120). 

Unid. 120   

1.7.3. Camisas personalizadas 
de meia fio 30 com 
identificação do projeto, manga 
longa para os catadores. (1 
curso = 30 particip x 2 = 60 
unds). 

Unid. 60   

1.7.4. Serviço de metalurgia 
para produção de Ponto de 
Entrega Voluntária de Resíduos 
Recicláveis (PEVs). (1 mt x 
x2,5 mt x 1,5 mt/alt). 

Unid. 20   

1.7.5. Calça cumprida de sarja, 
com cintura elástica e bolso 
Tam p, m e g para os 
catadores, com fitas luminosas. 

Unid. 50   

1.7.6. bota de segurança com 
bico em PU cor preta, diversos 
números de tamanho para os 
catadores. 

Par 50   

1.7.7. Boné personalizado com 
identificação do projeto, com 
aba traseira abaixo do pescoço, 
em tecido para apoio aos 
catadores. 

Unid. 50   

1.7.8. Saco Big Bag para apoio 
na coleta seletiva e 
armazenamento de materiais 
recicláveis em nylon. 

Unid. 100   

 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.7. R$  

1.8. Um workshop 
para avaliar e 
apresentar os 
resultados 
alcançados pelas 
atividades 
executadas. (CP) 

1.8.1. Hora técnica Nível Médio 
(Planejar, mobilizar, mediar e 
relatoria do evento). (1 tec = 80 
hs/curso). 

H/T 100   

1.8.2. Serviços de fornecimento 
de lanche para os participantes. 
(1 evento = 40 particip).  

Unid. 40   
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1.8.3. serviços de locação de 
equipamentos multimídia para 
utilização no eventos coletivos 
do projeto. (tela de projeção 
multi mídia - tela 1,20"=2,30 m 
x 1,80m).  

Dia 01   

1.8.4. Locação de 
equipamentos de informática 
para utilização nos eventos 
coletivos do projeto (Notebook, 
4GB, ITB 15,6, Windows 10 + 
projetor de imagem multi 
mídia).  

Dia 01   

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.8. R$  

Valor Global: R$ _____(por extenso____________) 

Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos às exigências de habilitação e das especificações 

técnicas previstas no edital e, se porventura, formos declarado vencedor cumpriremos de todas as 

obrigações contidas nesta licitação.  

Declaramos que no preço proposto estão inclusos todos os custos referentes ao fiel cumprimento do 

contrato, ou seja, todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência técnica (quando 

solicitada), previdência social, tributos, seguros, material de consumo, transporte, lucro, descarregamento e 

tudo mais que for necessário até a entrega final dos objetos/serviços na sede do Município de Floresta do 

Araguaia - PA.  

Condições de pagamento:_____________________________ 

Validade da proposta: __________ dias 

Prazo de início dos serviços: 

Cronograma de execução: 

     

     

     

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Cargo ou Função:__________ 

CPF nº.:_________________ 

RG nº.:__________________ 

Estado Civil:______________ 

Endereço:________________ 
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DADOS BANCÁRIOS: 

Banco n.º 

N.º Agência 

Nome da Agência 

N.º Conta Corrente e o DV 

Local e data ______________ 

 

________________________________ 

(EMPRESA LICITANTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Avenida Juscelino Kubitschek, Nº 1962, Centro, Floresta do Araguaia - PA, CEP: 68.543-000,  
 e-mail: pmfacpl@gmail.com 

P
ág

. 4
2

 

ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO º 001/2023 

 O Fundo Municipal de Saúde de Floresta do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

escrito no CNPJ 12.652.705/0001-72, com sede na Av. José Pereira Barbosa, 2231, Aeroporto, Floresta do 

Araguaia – PA, representado neste ato por Natanael Ribeiro da Silva, Secretário Municipal de Saúde e, de 

outro lado, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a empresa, ____________________, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ______________, estabelecida 

________________________________doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Sr.(a) ____________________________, portador da Cédula de Identidade nº ______ 

SSP/__ e CPF (MF) nº _________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

__________________, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato. 

O presente instrumento tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto abaixo 

descrito, de acordo com a observância ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº º 001/2023, nos termos da Lei nº 

10520/00, Decreto nº 10024/2019, Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente, e pelas cláusulas a seguir 

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.  A CONTRATANTE contrata empresa habilitada para ________________________________, em 

conformidade com as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico n.º 001/2023 e seus 

anexos, partes integrantes deste Contrato.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O valor deste Contrato é de R$ .................. (.................................). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO  

3.1. No caso de reajuste de preços dos serviços licitados, que o licitante vencedor não tenha condição de 

fornecer no preço estipulado na proposta apresentada na licitação, este poderá apresentar na Comissão 

Permanente de Licitação, a cada 30 (trinta) dias subsequentes, comprovantes de reajustes, para que a 

CONTRATANTE comprove o reajuste e autorize o acréscimo do preço dos serviços, na mesma 

percentagem. 

3.2. Considera-se preço para os fins deste Contrato, aqueles praticados pela empresa prestadora dos 

serviços em Floresta do Araguaia, indicados proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico n.º 

001/2023. 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
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4.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico n.º 001/2023, realizado com 

fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto n° 3.555, de 8 de agosto de 2000, e 

na Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de direito público, aplicando - lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com 

o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

6.1. A vigência deste Contrato será até o dia _____________________, contado a partida sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, mediante interesse das partes, com eficácia legal após a publicação do seu 

extrato no Diário Oficial da União e/ou IOEPA (Imprensa Oficial do Estado do Pará), site: 

www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

7.1. Caberá ao CONTRATANTE: 

(Conforme previsto no termo de referência, parte integrante deste contrato) 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

8.1. Caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 

(Conforme previsto no termo de referência, parte integrante deste contrato) 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

9.1.1. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

9.1.2. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 

9.1.3. é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução da totalidade do objeto deste 

contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Durante a vigência deste contrato, a execução dos serviços, será acompanhado e fiscalizado por 

servidor devidamente designado para tal, representando o CONTRATANTE. 
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10.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 

serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas ao Chefe do Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO 

ARAGUAIA-PA, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

10.4. Além do acompanhamento e da fiscalização da execução dos serviços, o fiscal da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA, poderá, ainda, sustar qualquer fornecimento que 

esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar 

necessária. 

10.5. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços e 

atividades correlatas, A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PA reserva-se o 

direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais 

ampla e completa fiscalização sobre a execução, diretamente ou por prepostos designados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

11.1. A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam a execução dos serviços caberá ao Fiscal do 

Contrato da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA, servidor designado para 

esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

12.1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de notas de 

empenho global, correrá a conta do elemento orçamentário: 

Atividade:______________________ 

Classificação: __________________ 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

13.1. A CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura para liquidação e pagamento das despesas, 

efetivamente executadas, pelo CONTRATANTE, em Floresta do Araguaia - PA, mediante pagamento 

via depósito bancário, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega dos documentos no 

Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA. 

13.2. O preço a ser considerado para o efeito de pagamento, para cada tipo de serviço, será o constante 

da proposta Apresentada no Pregão Eletrônico n.º 001/2023; 

13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução 

dos serviços não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 
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13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

compensação financeira por atraso de pagamento. 

13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido pelo 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

terá a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP=  Valor da parcela a ser paga; 

I      = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 I = (TX)      I = (6/100)  I = 0,00016438 

        365           365 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

13.7. A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da 

ocorrência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas a este contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá 

ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 

65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

16.1. A CONTRATADA está sujeita à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total deste 

contrato por dia e por descumprimento de obrigações fixadas no Edital. A multa tem de ser recolhida 

pela CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação. 
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16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE ou 

Administração Pública poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

16.2.1. Advertência; 

16.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

16.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

16.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

16.3.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato; 

16.3.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

16.3.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.3.4. Fizer declaração falsa; 

16.3.5. Cometer fraude fiscal; 

16.3.6. Falhar ou fraudar na execução deste contrato; 

16.4. Deixar de assinar o contrato. 

16.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

16.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos 

itens 1 a 3 desta Cláusula. 

16.7. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, 

poderá ser aplicado à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

17.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 

a 80 da Lei nº 8.666/93. 

17.2. A rescisão deste contrato poderá ser: 
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17.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

17.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

17.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamenta 

dada autoridade competente. 

17.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

18.1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.º 001/2023, cuja realização decorre 

da autorização do Senhor Autoridade superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO 

ARAGUAIA – PA, constante do processo nº. 001/2023, e a Proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Conceição do Araguaia - PA, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, 

inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Floresta do Araguaia - PA, em __ de _____ de 2023. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA. 

CONTRATANTE 

 

(EMPRESA) 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1ª - NOME:______________________  

       CPF: 

2ª - NOME:______________________  

       CPF: 
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