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1. DO PREÂMBULO (Art. 1º; 3º, IV - Lei nº 10.520/2002) 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, , Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sob nº 01.613.194/0001-63, com sede à Avenida Getúlio 

Vargas, nº 98, Bairro Centro, CEP.: 68.365-000, através de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 018-2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, 

horário e local abaixo indicados, com obediência ao disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal 

de 1988; Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de defesa do Consumidor); Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto 

Federal nº 3.555/2000; Lei Complementar nº 147/2014; Lei 10.520/2002; Decreto Federal nº 6.204/2007, e 

demais legislação aplicável, todas com suas alterações, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, nº PP 027/2018-01 SRP, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAIS COM TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL 

DOS RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, 

JUNTAMENTE COM A HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM TODO TERRITÓRIO 

COMPREENDIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAPU - PA, conforme Anexo I, e demais anexos 

integrantes ao presente Edital.. 

 
1.1.Data de Publicação:06/06/2018.  

Local: Jornal da amazonia; Diário Oficial dos municípios Famep  

1.2.Data de Credenciamento: Às 09:00h do dia 20/06/2018. (Tolerância: 10 minutos) 

Local: Sala de Licitação da Prefeitura  Municipal de Anapu/PA (Sede da PMA) 

1.3.Data de abertura das propostas de preços e recebimento dos documentos de habilitação: Às 09:00h do dia 

20/06/2018. 

Local: Idem. 

 

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL (Art. 4º, IV; Art. 5º, III - Lei nº 10.520/2002) 

 

2.1.O Edital poderá ser obtido no endereço na Prefeitura Municipal de Anapú, situada na Av. Getúlio 

Vargas, nº 98, Bairro Centro na cidade de Anapú, em horário comercial, a partir da data de sua publicação, 

Informações adicionais podem ser obtidas na sala de Licitação no endereço acima citado, no horário das 

08:00 às 12:00 horas 

 

3. DO OBJETO  

 

3.1CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 

DOMICILIAR E COMERCIAIS COM TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS E 

CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, JUNTAMENTE COM A 

HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM TODO TERRITÓRIO COMPREENDIDO PELO 

MUNICÍPIO DE ANAPU - PA, conforme Anexo I.  

 

3.2 Os quantitativos dos produtos objeto deste edital serão apenas estimados, podendo sofrer variações em 

até 25% (vinte e cinco por cento) a título de acréscimos e em até 25% (vinte e cinco por cento) como 

supressões, consoante o disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, alínea II, da Lei 8.666/93.  

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS  

 

4.1 Como recursos orçamentários e financeiros para aporte da licitação em epígrafe serão utilizadas as 

seguintes dotações:  

 

4.2..2.013 Manutenção das Atividades da SEMINFRA , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. 

de Terc. Pessoa Jurídica. 
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4.3 O(s) licitante(s) que porventura se constituir(em) em vencedor(s) do presente certame, fica(m) 

obrigado(s), após homologação e adjudicação pela autoridade competente, ao fornecimento dos produtos 

objeto do presente certame, de conformidade com a proposta, pelo prazo de até 12 (meses), podendo haver 

reajuste dos preços nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, caso haja necessidade, visando 

recompor os preços, mediante termo aditivo.  

 

4,4 O reajuste de preços poderá ser solicitado pelo licitante vencedor com apresentação de requerimento 

junto a Secretaria de Planejamento e Gestão, acompanhado de justificativa do aumento dos preços dos 

materiais pela indústria e ou dos encargos financeiros ocorridos por fato do príncipe (aumento da carga 

tributária). Caso haja redução dos preços o mesmo será aplicado na nota fiscal sem necessidade de termo 

aditivo.  

 

5. DA PARTICIPAÇÃO  

 

5.1 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam 

a todas as condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.  

 

5.2 A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas nos 

documentos e componentes deste Edital e legislação pertinente, não podendo ser alegado nenhum tipo de 

desconhecimento destas condições posteriormente. 

 

5.3 Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados. 

 

5.4 Não poderá participar da presente licitação a empresa: 

 

5.4.1 Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para 

licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 

5.4.2 Em consórcio, exceto compostos em sua totalidade ou parcialmente por MEI, ME ou EPP, 

respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993; 

 

5.4.3 Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 

 

5.4.4 Que tenha funcionário ou membro da Administração do Poder Executivo Municipal de ANAPU - 

PA/PA, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico e que se enquadrem nas vedações 

previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

5.4.5 Que não apresentar Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente 

os requisitos de habilitação. Que não apresentar o Atestado de Visita Prévia, conforme modelo da 

prefeitura; A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

5.4.6 Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial”, 

sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado denominado 

“Credenciamento”, cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de 

todas as suas alterações ou da consolidação respectiva, juntamente com a declaração de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante deste edital 

 

5.4.7 Empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta 

inclusive fundações nos níveis federal, estadual ou municipal e/ou suspensa do direito de licitar e as 

impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, com as sanções 

prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, enquanto durar a punição;  
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5.4.8  Empresa que não estejam cadastradas e/ou recadastradas, conforme art. 34 ao 37 da Lei nº 

8.666/93, devendo o mesmo ser apresentado junto com os documentos de habilitação o Certificado 

de Registro Cadastral (CRC) atualizado, emitido pela Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Anapú/PA. 

 

5.4.9  Empresa que constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria Geral da União - CGU, constante no portal da internet 

www.portaltransparencia.gov.br/ceis.  

 

 

5.5 DA VISITA TÉCNICA 

 

5.6 Considerando-se que é essencial a visitação ao Município de ANAPU - PA, devido à complexidade dos 

serviços e para que as licitantes possam conhecer seu ambiente físico, verificar as condições técnicas, 

planejar a execução do objeto desta licitação e formular a proposta comercial, constitui-se condição 

indispensável de participação no presente Pregão, à visita técnica aos locais da execução dos serviços 

(Perímetro Urbano, Vilas e Povoados). 

 

5.7 A visita técnica para conhecimento das condições técnicas será realizada excepcionalmente no dia 

12/06/2018, com saída as 14: 00 horas devendo a mesma ser agendada em qualquer dia útil que anteceda 

a mesma no Departamento de Engenharia Projetos e Convênios, sito à Rua Santo Agostinho s/n. Prédio 

Antigo Hospital  – Anapu PARÁ fone (94) 99251-7465, representada por seus Responsáveis Técnicos 

(Engenheiro Sanitarista ou Ambiental) devidamente credenciados por procuração com firma reconhecida 

e com documentos que comprovem a responsabilidade técnica junto à empresa (Certidão emitida pelo 

CREA e documento pessoal com foto), com o intuito de adquirir pleno conhecimento das condições e 

natureza dos trabalhos a executar, devendo a visita ser conduzida pelo Engenheiro Responsável da 

Secretaria de Infra estrutura da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ – PA. 

 

5.8 Após a visita, o Engenheiro Responsável da Secretaria de Infra estrutura da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANAPÚ – PA. fornecerá as empresas presentes, em modelo próprio, ATESTADO 

DE VISITA TÉCNICA, que obrigatoriamente, fará parte da documentação de credenciamento da 

Licitante e onde deverá constar o número do Registro do CREA do visitante e a sua condição 

comprovada com apresentação de copia da Certidão do CREA onde consta como Responsável Técnico 

junto à empresa. As empresas que não realizarem a visitação nos dias previstos no parágrafo anterior, 

deste edital, e, portanto, não obtiverem o atestado, ficarão impossibilitadas de participar deste Pregão, 

por descumprimento de condição essencial. 

  

 

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 - A sessão do pregão será dirigida pela Pregoeira designada e realizada no local, data e horário indicados 

no preâmbulo deste edital, sendo exigida à presença dos participantes no horário previsto para a sua abertura, 

e desenvolver-se-á conforme segue:  

 

6.2 - Em caso de Microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar. Declaração da proponente, 

assinada por seu representante legal, de enquadramento no art. 3° da LC n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

segue como modelo para preenchimento desta declaração o ANEXO-VII deste edital, acompanhada de 

Declaração de enquadramento ou reenquadramento, emitida pela Junta Comercial do Estado e Certidão de 

enquadramento, emitida pela Junta Comercial do Estado de acordo com a IN n° 103/2007-DNCR, de 30 de 

abril de 2007, para comprovação de regularidade de microempresas e empresas de pequeno porte.  

 

6.3 - Após abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes;  

 

6.4 - Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, que deverá apresentar:  

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
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6.5 - Carteira de identidade (ou documento equivalente com foto), do representante legalmente constituído 

para representar a empresa Licitante; 

 

6.6 – O representante legalmente constituído para representar a empresa Licitante, fará se representar através 

de contrato social em vigor, quando assim for o caso, sendo ele sócio com poderes para tal investidura ou 

outro tipo de representante através de instrumento público de procuração, emitida por cartório competente, 

com poderes especiais para responder em nome dos outorgantes, e praticar todos os atos pertinentes ao 

certame, em nome tais; 

 

6.7 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

6.8 – Alvará de licença e funcionamento ano 2018 emitido pela sede do domicílio da licitante.  

 

6.9 – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO E RETIRADA DO EDITAL emitido e assinado por membro da 

Comissão de licitação de Anapu - Pa; 

 

6.10 - Em sendo sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá ser apresentada cópia do contrato 

social, a Pregoeira, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

 

6.11 – Demais documentos necessários para o credenciamento:   

  

a) Declaração de habilitação (art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002) conforme modelo - 

Anexo VI; 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, Anexo - IX; 

c) Atestado de visita técnica emitido pelo Departamento de Engenharia 
d) Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria municipal de Administração, do Município Anapu-PA 
 

6.11.1 - Todos os documentos apresentados deverão ser autenticados na forma descrita nesse ato convocatório. 

 

6.12 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os 

seus itens, a fim de que a empresa se faça representar, legitimamente, em uma eventual negociação 

entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos visando o 

esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem 

avaliados pela Pregoeira.  

  

6.13 - A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências 

previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO; 

 

6.13.1 - A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° 

da referida lei. 

 

6.13.2 - A não apresentação da declaração supracitada, impedirá o licitante de ser beneficiado com o tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 
 

6.13.3 – As microempresas e as empresas de pequeno porte poderão apresentar declaração com ressalvas 

quanto aos aspectos de sua regularidade fiscal, a qual pode ser regularizada no momento da contratação; 

 

6.13.4 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.  

 

6.14 – Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão apresentados com as 

seguintes indicações:  
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Envelope nº 01  

PROPOSTA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU  

PREGÃO PRESENCIAL 027/2018-01 SRP . 

Razão Social da empresa  

CNPJ  

 

Envelope nº 02  

DOCUMENTÇAÕ DE HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU  

PREGÃO PRESENCIAL 027/2018-01 SRP. 

Razão Social da empresa  

CNPJ  

 

6.15 - Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos deste edital, terão poderes para formular 

verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestarem após a declaração do vencedor, 

imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da Pregoeira, assinar a ata onde estará 

registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome 

da Proponente. A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao 

direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira. 

 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

 

7.1. As Proponentes deverão entregar o envelope proposta e o de documentação, devidamente fechados de 

forma indevassável, contendo as páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e frontal  

 

8. DOS ENVELOPES “PROPOSTAS DE PREÇOS”  

 

8.1 - O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

 

8.1a – Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Anapu, Anexo I deste edital, ou 

em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, impresso em papel 

A4, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre 

impresso da empresa, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a 

virgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo as 

folhas ser rubricadas; 

 

8.1b – Descrição completa do objeto, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, deste Edital; 

 

8.1c - Preço unitário e total do item e preço global, incluída todas as despesas com transporte, tributos, 

fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios (na prestação dos 

serviços), inclusive fornecimento de combustível para abastecer os veículos a serem utilizados, entre 

outros que porventura se mostrem necessários para completo atendimento ao objeto licitado;Apresentar 

preços completos (unitários e totais), e por extenso para o valor total de cada ítem, inclusive para o valor 

total da proposta; 

 

8.1d – Declaração, na própria proposta, de que o preço cobrado contempla todos os custos, embora não 

mencionadas, que sejam necessários para a execução dos objeto licitado. 

 

8.1e - A proposta comercial dos licitantes interessados não poderá ultrapassar o valor máximo unitário 

estipulado no Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
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8.1f - É vedada a imposição de condições ou apresentação de opções, bem como somente serão 

admitidas propostas que ofertem apenas um único preço para cada item licitado. 

 

8.1g - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 

 

8.1i - O preço deverá ser cotado considerando-se a execução dos serviços nos local (is) determinado(s) 

e demais condições previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as 

especificações constantes da Ordem de Serviço expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura 

Municipal de ANAPU - PA, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, 

tributos, fretes, ônus previdenciários, trabalhistas, seguros, inclusive  combustíveis e lubrificantes e 

outros encargos ou acessórios. 

 
8.1h – Em caso de divergência entre o preço expresso em algarismos e o preço expresso por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso. 

 

8.3 - Apresentar em mídia (somente em pendrive), o formulário para preenchimento da proposta que 

será passado pela Prefeitura Municipal de Anapu, preenchido e sem renomear, para que não 

tenhamos problemas no momento de importa-la para dentro do programa e caso descumpra a 

licitante terá sua proposta desclassificada. 

 

8.4 - O prazo mínimo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião 

do Pregão. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias; 

 

8.5 - O prazo de Início dos Serviços deverá ser IMEDIATO após a assinatura do contrato e recebimento da 

autorização de início emitida pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer 

responsabilidade de pagamento. 

 

8.6 - indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número da Carteira de 

Identidade RG ou outro documento equivalente, CPF, endereço completo e telefone) do responsável legal da 

empresa que assinará o contrato, informando o cargo que ocupa na empresa; 

 

8. 6a - iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não mais caberá desistência das mesmas, nos 

termos do § 6º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 

e aceito pelo pregoeiro; 

 

8.7 - Declaração de elaboração independente de proposta, Anexo V; 

 

8.7a - Toda a especificação estabelecida para o objeto neste Edital será tacitamente aceita pelo licitante, 

no ato da entrega de sua PROPOSTA COMERCIAL. 

 

8.7b - O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento das 

exigências de habilitação previstas neste Edital. 

 

8.7c - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão 

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

 

8.8 - Serão desclassificadas as propostas que:  

 

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital, ou imponham condições, ou contiverem 

emendas, rasuras ou entrelinhas;  

 

b) apresentarem preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos 



 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 
 

 

 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração;  

 

c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

 

d) Que apresentarem preços excessivos ou inexequíveis nos termos do art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93.  

 

8.9 - A PMA, recomenda às licitantes que, quando da elaboração de sua proposta, nela façam inserir o 

número da conta, da agência e do banco em que tenha conta corrente, número do CNPJ, endereço, telefone 

comercial, número de fac-símile,endereço eletrônico-(e-mail) e nome do representante. A omissão desta 

recomendação não importará em desclassificação do licitante. 

 

9. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
OBS.: Recomenda-se que a documentação seja apresentada conforme a ordem deste Edital, inclusive com 

índice.   

 

9.1 - Para a habilitação neste Pregão, será exigido o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela 

PMA, dentro do seu prazo de validade, acompanhado dos documentos indicados nos subitens, 9.1.1, 9.1.2, 

9.1.3, 9.1.4 e 9.2 completos ou, caso não estejam cadastradas e tiverem interesse em participar do presente 

certame, deverão requerer até o segundo dia anterior à data do recebimento das propostas, o respectivo 

cadastramento, devendo demonstrar, para esse efeito, o atendimento de requisitos à sua habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, através da apresentação dos 

seguintes documentos:  

 

9.1.1 - Habilitação Jurídica:  

 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: estatuto ou contrato social em vigor e 

certidão (simplificada) expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

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

Registro do Comércio - DNRC; 

 
e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

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

 

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

 
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva 
 

 

9.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista  
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade se houver; 

 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos 

federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 

6.106/07); 

 

c) Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), do domicílio ou sede do 

licitante; 

 
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante e 

também da sede do contratante em nome da licitante. 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos, ou seja, a Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), 

perante a Justiça do Trabalho, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 642-A da 

Consolidação das Leis Trabalhistas e no art. 29, inciso V da Lei 8.666/93, ambos acrescentados pela Lei 12.440, 

de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, e Certidão 

de ações trabalhistas do Ministério do Trabalho; 

 

Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da administração 

 

9.1.3 - Qualificação Técnica:  

 

a) Atestado de Capacidade Técnica em nome da Licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado que comprove que a proponente executou ou estar executando serviços iguais, ou similares, 

pertinente e compatível em características com o objeto licitado, acompanhado de cópia do contrato de 

prestação dos serviços e nota fiscal equivalente; 

 
a.1 - As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

 
b) Certidão de Registro e Quitação da Licitante e de seu(s) responsável (eis) técnico(s) junto ao Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, expedida pelo CREA, com data de expedição 

não superior a 30 (trinta) dias da realização do Pregão e com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, 

constando nesta certidão como responsável (eis) técnico (s) o Engenheiro Ambiental ou Engenheiro 

Sanitarista; de conformidade com o disposto na Lei Federal nº. 5.194/66 e Resolução CREA nº. 266/79. 

 
 

c.1) Face à complexidade dos serviços a serem executados, a Certidão de Pessoa Jurídica, expedida pelo 

CREA, deverá obrigatoriamente contemplar como responsável técnico 01 (um) Engenheiro Ambiental ou 01 

(um) Engenheiro de Sanitarista os mesmos deverão estar em seu quadro permanente ou por contrato de 

prestação de serviço; 

 

d) O(s) responsável(is) técnico(s) deverão, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente do licitante, na 

data prevista para a entrega da proposta. A comprovação do vínculo do(s) profissional(ais) qualificado(s) 

com a licitante poderá ser feita por meio de:  
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e) Na condição de empregado, por meio de cópia autenticada ou original da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social do profissional Livro de Registro de Empregado, ou outro documento comprobatório de 

vínculo empregatício, previsto na legislação que rege a matéria. 

 

f) No caso de profissional autônomo, por meio de cópia autenticada do Contrato ou Contrato de prestação de 

serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

 

g) Declaração de possuir as condições operacionais necessárias ao cumprimento do objeto;  

 

i) Alvará de licença e funcionamento emitido pela sede do domicílio da licitante.; 

 

j) Licença de funcionamento expedida pela Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.; 

 
h) Licença Ambiental, e/ou Dispensa de Licença Ambiental. 

 

 

9.1.5 - Qualificação Econômico-financeira:  

 

a) Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) expedida pela Comarca 

distribuidora da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade; 

 

b) Certidão negativa de protestos, expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica com data de 

emissão nos superior a 60 (sessenta) dias da abertura deste certame licitatório; 

 

c) 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. 

 

d) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída na forma de sociedade anônima, admitir-se-á a 

apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado de cópia da respectiva 

publicação na Imprensa Oficial; 
 

e) Mesmo que a Licitante que optou pelo regime de lucro presumido, ou que seja considerada microempresa, 

deverá apresentar balanço patrimonial referente ao último exercício. 

 

f) No caso de empresas constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar 

balanço dos últimos meses de atividades. 

 

g) Observação: O balanço patrimonial deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao seu 

Conselho de Classe e se apresentar conforme abaixo: 

 

i) O balanço patrimonial deverá estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e 

Encerramento; 

 

j) O Balanço Patrimonial que deverá ser apresentado no presente certame compõe-se, exclusivamente de: livro 

Diário de escrituração contábil completo, contendo todas as páginas e principalmente, Termo de Abertura; Ativo 

Circulante, Passivo Circulante, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), e Termo de Encerramento; 

 

h) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo 

Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade profissional do 

CRC equivalente com foto do contador, ou profissional equivalente; 

 

l) Declaração formal do Contador, para confirmação da veracidade das informações contidas no balanço 

patrimonial. 
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m) Prova de Capacidade Financeira, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. será 

constatada mediante obtenção do índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 

(SG), resultantes da aplicação das fórmulas: (Art. 31, § 4o - Lei 8.666/93) 

 

n) Os índices serão calculados como se segue: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

 

o) Os índices serão calculados como se segue: 

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 

LG = ------------------------------------------------------------ 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

Ativo Circulante 

LC = ------------------------------------------------------------ 

Passivo Circulante 

 

Ativo Total 

SG = ------------------------------------------------------------ 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

 
p) As empresas, deverão apresentar índices igual ou superior a 1,00 (um), nos índices de Liquidez Geral 

(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG), os índices não poderão ultrapassar as duas casas 

decimais após a virgula, através dos quais poderemos comprovar o patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente; 

 

q) Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante; 

 

r) Certidão Específica da junta Comercial. 

 

s) Declaração de enquadramento ou reenquadramento, da JUCEPA. 

 
9. 2 - Documentos Complementares: 

 

a) Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo ANEXO - VIII deste Edital; 

b) Declaração autorizando a PMA para investigações complementares, ANEXO – X deste Edital; 

 

 

 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. Não serão aceitas quaisquer cópias efetuadas através 

de fac-símile, bem como não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para 
fins de licitação”.  

 

e) A documentação acima exigida deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para a abertura 

dos envelopes, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que 
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não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, 

protocolo ou quaisquer outra forma de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.  

 

9.2. – Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio 

perante o site correspondente.  

 

9.3. - Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará a Proponente inabilitada. 

 

9.4. - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do Proponente. As 

certidões ou outros documentos exigidos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com 

data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, exceto aqueles, que por sua vez, forem exigidos conforme 

estabelece o edital. 
 

9.5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

a)  Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 

b)  Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.6 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a data de abertura do 

presente certame, deverão ser apresentados no processo em cópia original ou cópias autenticadas por cartório 

competente ou pelo Pregoeiro ou servidor da CPL, publicação em órgão da Imprensa Oficial. A aceitação das 

certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e são 

dispensadas de autenticação devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou 

rasura. 

 

9.7 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

 

9.8 – De maneira alguma será acatada a inclusão posterior de documentos exigidos para o credenciamento, 

habilitação ou proposta de preços. Assim como não será permitido nenhum protocolo de solicitação em 

substituição ao documento original exigido. 

  

 

10. - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

10.1 - Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, aquele que não o 

fizer até 03 (três ) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão, cabendo a Pregoeira decidir sobre 

a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

10.2 – Acolhida à impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.  

 

11. DA SESSÃO DO PREGÃO  

 

11.1 - A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, conforme item 6 deste. 

 

11.2 – Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, a Pregoeira fará divulgação verbal dos 

interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do pregão, 

dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.  

 

11.3 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas conferências, análise de 
suas conformidades com as exigências do Edital e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de Apoio e 

Licitantes.  
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11.4 - Cumprido o item 8.1, serão desclassificadas as propostas que:  

 

a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;  

 

b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado;  

 

c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem baseada 

na proposta das demais Licitantes. 

 

11.5 – Para fins de classificação das propostas, será considerado o menor preço.  

 

11.6 – A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas que tenham valores 

sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos 

lances verbais. Na hipótese de haver propostas com o mesmo valor, estas serão consideradas uma única 

proposta. Em havendo apenas três propostas ou menos, todas serão habilitadas a disputarem os lances, 

partindo-se do menor preço oferecido, iniciando-se pela que maior preço ofereceu.  

 

11.7 - Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 11.6, serão classificadas as 

propostas subsequentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já incluída a de menor 

preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.  

 

11.8 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme itens 

11.6 e 11.7, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. Às Licitantes proclamadas 

classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 

distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.  

 

11.9 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a 

sequência dos lances seguintes.  

 

11.10 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço.  

 

11.11 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da 

Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de 

ordenação das propostas.  

 

11.12 – A Pregoeira poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, na forma 

do Item 11.11, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação.  

 

11.13 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades cabíveis. 

 

11.14 – Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente 

com a Proponente para que seja obtido melhor preço. 

 

11.15 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 

de menor preço.  

 

11.16 – A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 

classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.  
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11.17 - Sendo aceitável a oferta, será verificada o atendimento das condições habilitatórias pela Licitante que 

a tiver formulado.  

 

11.18 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente vencedora.  

 

8.19 - Se a Proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.  

 

11.20 – Na ocorrência do disposto no item 11.17, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a Proponente 

para obtenção de melhor preço.  

 

11.21 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, Licitantes Credenciados presentes e membros da Equipe de 

Apoio. Os envelopes das demais Proponentes, caso não haja recurso, serão devolvidos no final da sessão.  

 

11.22 – A Licitante vencedora, no tempo fixado pela Pregoeira, deverá apresentar nova Proposta contendo os 

preços, unitário e global, obtidos através da negociação efetuada na fase de lances verbais.  

 

12 - DOS RECURSOS  

 

12.1 - Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, poderá 

manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais 

Licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A falta de manifestação 

importará a decadência do direito de recurso.  

 

12.2 - O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, iniciando-se com a manifestação 

motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após a declaração do vencedor do 

certame, podendo ser formulado verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e 

dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Pregoeira, que prestará as informações no prazo de 01 

(um) dia útil, cabendo a Autoridade Superior, julgá-lo em igual prazo.  

 

12.3 - O acolhimento do recurso pela Pregoeira ou pela Autoridade Superior, importará a invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

12.4 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora.  

 

12.5 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de 

comunicação por escrito ou via fax.  

 

13- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

13.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de 

acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PREÇO, para fornecimento do objeto 

licitado nos termos do Termo de Referência - Anexo I.  

 

13.2 - Serão selecionados pela Pregoeira e sua equipe de apoio as propostas de MENOR PREÇO, e as 

demais com preço até 10 % (dez por cento) superior àquela.  

 

13.2.1 - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nesta condição, serão selecionados as 3 (três) melhores 

propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas.  
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13.2.2. Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar lance verbal, 

caberá a Pregoeira, analisadas as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto às 

taxas, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou 

prosseguir com o certame.  

 

13.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, se observado o que dispõe o § 2º, incisos I, II, III e 

IV, do art. 3º da lei 8.666/93, mantiver-se o empate, o mesmo será decidido por sorteio realizado pela 

Pregoeira, na forma estabelecida no § 2º do art.45 da lei 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006.  

 

13.3.1 - Após a etapa de lances será assegurada às Micro e Pequenas Empresas, Pequeno Porte, como critério 

de desempate, a preferência de contratação de acordo com o estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar 

nº 123/06.  

 

13.3.1.1 - Entende-se por empate, situações em que as propostas apresentadas pelas pequenas empresas 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada nos termos do Lote 13.3.  

 

13.3.2 - Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, será procedido o seguinte:  

 

13.3.2.1 - A pequena empresa mais bem classificada poderá caso queira, apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado.  

 

13.3.2.1.1 - A pequena empresa mais bem classificada será convocada para apresentar a nova proposta após 

o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos demais licitantes que se 

enquadrarem na hipótese do Lote 13.3.1.1.  

 

13.3.2.2 - Não ocorrendo à contratação na forma do Item anterior serão convocadas as remanescentes que se 

enquadrem como Micro Empresa ou pequena empresa na ordem classificatória, para o exercício dos direitos 

trazidos pela Lei Complementar nº 123/06.  

 

13.3.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas pequenas empresas que se encontrem na 

situação descrita no Lote 13.3.1.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar a oferta.  

 

13.3.2.4 - O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, superada a fase de 

lances, não tiver sido apresentada por pequena empresa.  

 

13.4 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e prosseguindo-se com 

os demais licitantes em ordem decrescente de classificação;  

 

13.5 - Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, deverão ser 

obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores;  

 

13.6 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na 

sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por aquela apresentada, para efeito 

de ordenação das propostas;  

 

13.7 - Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas 

exclusivamente pelo critério de menor preço; 

 

13.7.1 - Neste momento, a Pregoeira verificará se há licitante na condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, em caso positivo, indagar ao mesmo sobre a intenção do exercício das prerrogativas trazidas 

pela Lei Complementar nº 123/06.  
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13.8 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que descumprir sua 

proposta, às penalidades constantes no Item 16 deste Edital;  

 

13.9 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas a aumentar o preço de desconto 

oferecido se for o caso.  

 

13.9.1 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da oferta de menor valor, 

decidindo motivadamente a respeito.  

 

13.9.2 - O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de compatibilidade com as 

taxas praticadas pelo mercado, coerentes com o fornecimento do material ora licitado.  

 

13.9.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de pregão.  

 

13.10 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a 

tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria sessão.  

 

13.10.1 - A LICITANTE devidamente enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte em 

conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 poderá apresentar os documentos relativos a regularidade 

fiscal, ainda que existam pendências.  

 

13.10.1.1 - Será concedido à LICITANTE vencedora, enquadrada no caput deste Item quando encerrada a 

fase de classificação das propostas, o prazo de 2 (dois) dias úteis, para a regularização das pendências, 

prorrogáveis um única vez, por igual período a critério da Pregoeira e, desde que solicitado, por escrito, pela 

LICITANTE.  

 

13.10.1.2 - A não regularização das pendências, no prazo previsto no Lote anterior, implicará em decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pelo Lote 13 do edital e Lei nº 8.666/93, da 

contratação pela ordem de classificação das propostas e da revogação da licitação.  

 

13.11 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

saneadas na Sessão Pública de Processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante substituição e apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 

informações e certificada pela Pregoeira.  

 

13.12 - Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus Anexos, 

será declarada pela Pregoeira a vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;  

 

13.12.1- A proposta reajustada deverá ser entregue a Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

após o término da sessão de lances sob pena de aplicação das penalidades previstas no item 13 - DAS 

PENALIDADES E DAS SANÇÕES do Edital;  

 

13.13 - Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não for 

possível assinar o contrato e/ou outro documento equivalente com o licitante vencedor, a Pregoeira 

examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a 

melhor proposta válida;  

 

13.14 - Na situação prevista no item acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para 

que seja obtido preço melhor;  

 

13.15 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, considerados incompatíveis em relação aos praticados no mercado, de conformidade com o 

disposto no Art. 48, II, da Lei nº 8.666/93. 
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13.15.1 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou vantagem 

baseada nas ofertas dos demais licitantes.  

 

13.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) 

da(s) licitante(s) presente(s);  

 

13.17 - Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da 

proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais 

licitantes;  

 

13.18 - O resultado desta Licitação será afixado no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios 

do Pregão, para intimação e conhecimento dos interessados.  

 

13.19 – O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos interessados com uma cópia da ata 

e será afixado no quadro da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, na sala de Licitações na Av. 

Getúlio Vargas, nº 98, Centro, Anapu/PA, para intimação e conhecimento dos interessados.  

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO  

 

14.1 Se nenhuma irregularidade ocorrer, a Pregoeira proporá ao Prefeito a homologação do resultado da 

licitação e a adjudicação do fornecimento/execução do serviço ao licitante julgado vencedor, observados os 

critérios estabelecidos neste Edital.  

 

14.2 Caso o licitante vencedor não entregue os produtos no prazo e nas condições especificadas na proposta 

vencedora, ou desista da proposta de preços apresentada, aplicar-se-lhe-à suspensão temporária de participar 

de licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE ANAPU, por um prazo máximo de 2 (dois) 

anos, podendo ser cobrada multa de até 10% (dez por cento), do valor da proposta, devidamente corrigido.  

 

15 – DOS RECURSOS  

 

15.1 - Os recursos só poderão ser interpostos no final da sessão pública, com registro em ata da síntese dos 

seus fundamentos, se oral, podendo os interessados apresentar suas razões, por escrito, no prazo de 03 (três) 

dias úteis. O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro, e protocolizado na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANAPU, sala de Licitações, no horário e endereço comercial.  

 

15.1.1 - Não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-símile ou via e-mail.  

15.2 - Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes desde logo intimadas a 

apresentar contra - razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso 

e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor;  

 

15.4 - Acatado (s) o (s) recurso (s) pela Pregoeira ele procederá a adjudicação do objeto à Proponente 

vencedora.  

 

15.5 - Não acolhendo o recurso, a Pregoeira prestará informações no prazo de 1 (um) dia, e remeterá os autos 

à autoridade competente para decisão;  

 

15.5.1 - Decidido (s) o (s) recurso (s) interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.  

 

15.6 - O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;  
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15.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala Licitações.  

 

16 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

 

16.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  

 

16.1.1 - Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do 

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

apresente justificativas para o atraso, da entrega das passagens só serão aceitas mediante crivo da 

administração;  

 

16.1.2 - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso entrega das passagens, calculada sobre o valor 

estimado da nota de compra, até o máximo de 5 (cinco) dias, quando então incidirá em outras cominações 

legais.  

16.1.3 - Multa de 2% sobre o valor adjudicado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 

indenização dos prejuízos porventura causados à Contratante, pela não execução parcial ou total do contrato.  

 

16.2 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública:  

 

16.2.1 - por 06 (seis) meses – quando incidir em atraso na entrega do objeto licitado;  

 

16.2.2 - por 01 (um) ano – na entrega em desacordo com o exigido em contrato;  

 

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

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem 

prejuízo das multas previstas no Edital, contrato e das demais sanções previstas na legislação;  

 

16.3 - As sanções previstas nos subitens 16.1. deste item poderão ser aplicadas juntamente com as dos 

subitens 16.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis;  

 

16.4 - Independentemente das sanções retro a licitante ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos 

causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente 

diferença de preços verificada em nova contratação realizada, na hipótese de os demais classificados não 

aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.  

 

16.5 - Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, a Pregoeira poderá desqualificar a 

licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim o MUNICÍPIO DE ANAPU, poderá rescindir o 

Contrato e/ou outro documento equivalente, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso 

tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade 

financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante.  

 

16.6- A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão da Pregoeira ou 

autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo ou ação judicial fica, desde 

logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, poderá ser acionada judicialmente para reparar danos 

causados ao MUNICÍPIO DE ANAPU, em razão de sua ação procrastinatória.  
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16.7- Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.  

 

17 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO SERVIÇO A SER REALIZADO:  

 

17.1 - A critério da Prefeitura e de acordo com a sua necessidade, comunicará por escrito a relação dos 

materiais a serem prestados, discriminando a quantidade o valor que foi cotado, a fonte pagadora se do 

Município ou programa dos governos do da União ou Estado, o prazo máximo para a entrega, quem está 

autorizado a receber, a forma de pagamento, a numeração dos Lotes com os itens, tudo isto dentro do critério 

e da faculdade estabelecida no edital, proposta e contrato. 

 

17.2 – Após a entrega da fatura/nota fiscal, será verificado a quantidade, nomes e os trechos, para efeito de 

pagamento.  

 

17.3 - A CONTRATADA deverá entregar as faturas na respectiva secretaria da CONTRATANTE, até o 

15º décimo quinto) dia do mês do vencimento, sob pena de ver frustrado seu pagamento na data acordada.  

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

18.a - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, reserva-se o direito de cancelar, anular, reduzir, 

revogar ou transferir a presente licitação no todo ou em parte, ou de adquirir parte do objeto, a qualquer 

tempo, antes da expedição do contrato, sem que caiba ao proponente indenização ou compensação de 

qualquer espécie.  

 

18.b - A licitante deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações 

se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 

 

18.c - A licitante é responsável pela veracidade, fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do 

licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
18.d - Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer 

detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido, 

independentemente de transcrição. 

 
18.e - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento das exigências de 

habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

 
18.f - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original se for 

substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desclassificados e 

envelopes “Proposta Comercial” de licitantes inabilitados. 

 
18.g - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

 
18.i - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original, ou em cópia 

autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação das cópias simples que deverão estar 

obrigatoriamente, acompanhada dos documentos originais para conferência do Pregoeiro ou Equipe de 

Apoio. 

 

18.j - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação 
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da proposta. 

 

18.h - Todos as declarações emitidas pelo licitante necessárias ao credenciamento, proposta e 

habilitação exigidas neste edital   deverão estar impressas em papel timbrado da empresa contendo o 

máximo de informações julgadas necessárias para clareza e veracidade do trabalho, com firma 

reconhecida em cartório competente; 

 
18.l - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 

condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria. 

 
18.m - As decisões do Pregoeiro serão publicadas no Jornal - Órgão de Imprensa Oficial da União e 

Jornal Amazônia, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 

8.666/93 e divulgadas no quadro de avisos. 

 
18.n - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de 

ANAPU - PA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 

escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 
18.o - O Município de ANAPU - PA poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 

das propostas ou para sua abertura. 

 
18.p - Para atender a seus interesses, o Município de ANAPU - PA reserva-se o direito de alterar 

quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 

estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

18.q - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do 

contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de transcrição.  

 

18.r - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato, a complementar a 

instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da L ei Federal n° 8.666/93.  
 

18.s - Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações e demais legislações pertinentes.  

 
17.t - Fica eleito o foro da Comarca de ANAPU - PA-PA, para solucionar quaisquer questões oriundas desta 

licitação 
 

18.u - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL  
 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I Termo de Referência – Especificação do Objeto; 

Anexo II Minuta do Contrato 

Anexo III Modelo de Proposta; 

Anexo IV Modelo de Termo de Credenciamento; 

Anexo V Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a 

Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

Anexo VI Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (inciso VII do 

artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002); 

Anexo VII Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (LC nº 
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123/2006 e Alterações Posteriores); 

Anexo VIII Modelo de Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor (Lei nº 9.854/99); 

Anexo IX Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da 

Habilitação e Aceitação das condições do Edital; 

Anexo X Modelo de Declaração Autorizando a PMP para Investigações Complementares; 

Anexo XI Modelo Recibo de Retirada de Edital. 

 

 

 

 

 

Anapu/PA, 30 de maio de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

RENATA SANDRE BROECHL 

Pregoeira/PMA 
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PREGÃO  

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1- OBJETO:  

 

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 

DOMICILIAR E COMERCIAIS COM TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS E 

CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, JUNTAMENTE COM A 

HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM TODO TERRITÓRIO COMPREENDIDO PELO 

MUNICÍPIO DE ANAPU - PA. Conforme Anexo - I Termo de Referência. 

 

Item 
Qtde. 

Mensal 
Unid Especificações 

Valor 

Mensal 

Qtde. 

Meses 

Valor 

Total 

01 01 Serviço 

* Coleta de resíduos não perigosos: 

lixo, galhadas e entulhos e 

transporte regular dos resíduos 

sólidos domiciliares e comerciais, 

no perímetro urbano, vilas e 

povoados com (mão de obra de 26 

pessoas “GARI”); 

* Disponibilidade de 01 (um) 

caminhão compactador de no 

mínimo 15m³ de capacidade de 

coleta de lixo, com motorista; 

* Disponibilidade de 01 (uma) 

Retro Escavadeira de Pneus Tração 

4X4, com operador; 

* Disponibilidade de 02 (dois) 

caminhão basculhante de no 

mínimo 12m³ de capacidade de 

coleta de lixo, com motorista; 

* Disponibilidade de 06 (seis) 

caminhão corroceria carga seca de 

capacidade 10.000 kg, com 

motorista; 

* Disponibilidade de 01 (uma) 

motocicleta de potencia mínima 

150cc, com piloto; 

 

218.000,00 06 1.308,000 

  

     
Total : 0,00 

Valor total da proposta por extenso : 

  

  

 
      

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 10.520/02 e da 
Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No. 
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe- 
cificações, e asseverando que:  
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a) o prazo de validade desta proposta é de  :     dias; 

   

 
b) as condições de pagamento são:    ; 

 c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, 
previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de 
gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados; 

 

 

 
d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:    dias. 

   

 

SERVIÇOS INICIAIS 

 

Os serviços de conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros públicos a serem realizados 

compreendem a realização da limpeza pública urbana, vilas e povoados nas áreas sob a jurisprudência 

administrativa deste Município especificada no corpo deste memorial descritivo. 

 

 

- VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

 

Especificações dos veículos e equipamentos a serem utilizados: 

 

- Caminhão Compactador Capacidade 15m³: 

 

Especificações mínimas: Potência de 230cv, motor diesel, turbinado e pós arrefecido ou similar (after-
cooler, inter-cooler), acionamento hidráulico auto ajustável, freios a ar com dois circuitos independentes e 

reservatório de ar seco e úmido, freio motor eletropneumático, cintos de segurança de três pontos e 

capacidade de carga de 16.000kg PBT – técnico, equipamento com compactador de lixo com capacidade 

volumétrica de 15m³, com acionamento de sistema hidráulico, carregamento traseiro, possuidor de caixa de 

captação de chorume. 

 

a) Unidade de remuneração: Mensal – 02 (dois) turnos 

b) Equipe de Operação por Veículos: 01(um) Motorista e 2 (dois) Coletores por turno, por 

caminhão. 

c) Ano de Fabricação: A partir de 2012. 

d) Disponibilidade Mínima de Caminhões Compactador Capacidade 15m³: 01 (um) 

 

– Caminhão Basculante com capacidade de 12 m³: 

 

Especificações mínimas: potência de 180cv, motor a diesel, turbinado e pós arrefecido ou similar (aft-cooler, 

inter-cooler), caixa de mudança com seis marchas á frente e uma a ré, acionamento hidráulico auto ajustável, 

freio a ar com dois circuitos independentes e reservatório de ar seco e úmido, freio motor eletropneumático, 

cintos de segurança de três pontos e capacidade de carga de 16.000kg PBT – técnico, equipamento com 

caçamba basculante com capacidade volumétrica de 12 m³, com acionamento de sistema hidráulico. 

 

a) Unidade de remuneração: Mensal - 02 (dois) turnos 

b) Equipe de Operação por Veículos: 01(um) Motorista e 3(três) Coletores por caminhão. 

c) Ano de Fabricação: A partir de 2012. 

d) Disponibilidade Mínima de Caminhões Basculantes: 02 (dois) 

 

 

– Caminhão Carroceria Carga Seca com capacidade de 10.000kg: 

 

Especificações mínimas: potência de 180cv, motor a diesel, turbinado e pós arrefecido ou similar (aft-cooler, 
inter-cooler), caixa de mudança com seis marchas á frente e uma a ré, acionamento hidráulico auto ajustável, 

freio a ar com dois circuitos independentes e reservatório de ar seco e úmido, freio motor eletropneumático, 

cintos de segurança de três pontos e capacidade de carga de 10.000kg PBT – técnico. 

 



 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 
 

 

 

a) Unidade de remuneração: Mensal -02 (dois) turnos 

b) Equipe de Operação por Veículos: 01(um) Motorista e 2(dois) Coletores por caminhão. 

c) Ano de Fabricação: A partir de 2012. 

Disponibilidade Mínima de Caminhões: 06 (seis) 

 

 

Motocicleta potencia mínima 150cc: 

 

Especificações mínimas: potência de 150cc, motor 2 tempos a gasolina, cambio de 4 marchas á frente, 

acionamento por partida eletrica, freio a disco na dianteira; veículo contendo em perfeito funcionamento 

todas as especificações técnicas de fabrica. 

 

a) Unidade de remuneração: Mensal -02 (dois) turnos 

b) Equipe de Operação por Veículos: 01(um) Piloto. 

c) Ano de Fabricação: A partir de 2013. 

Disponibilidade Mínima de Motocicleta: 01 (uma) 

 

– Retroescavadeira de rodas: 

Especificações mínimas: Potência de 70hp, motor diesel, injeção direta com quatro cilindros, aspirado ou 

turbo-aspirado, sistema de tração 4x4, peso operacional 6.500kg, equipada com caçamba com capacidade de 

0,7m³. 

 

a) Unidade de remuneração: Mensal -02 (dois) turnos 

b) Equipe de Operação por Veículos: 01 (um) operador 

c) Ano de Fabricação: A partir de 2013. 

d) Disponibilidade Mínima de Retroescavadeira: 01 (um) 

 

- Os veículo e equipamentos deveram ser mantidos em perfeitas condições de manutenção e operação 

durante toda a vigência do contrato. Estão compreendidos nesta condições o funcionamento dos odômetros e 

do velocímetro, a pintura e o estado de limpeza. 

 

- Os EPI´s são materiais obrigatórios de uso de segurança para os garis, botas, luvas e uniformes e outros que 

se fizerem necessários a serem fornecidos pela empresa contratada. 

 

– A definição de marca, modelo, tipo de equipamento e outras características intrínsecas ao veículo e 

equipamentos coletores a serem utilizados ficam a critério da contratada, respeitadas, entretanto, as normas e 

especificações oriundas do objeto e seus anexos relacionados. 

 

- COMBUSTÍVEIS E OUTRAS DESPESAS 

 

Os veículos prestadores de serviços supracitados serão abastecidos por conta e responsabilidade da empresa 

CONTRATADA com apresentação de notas de abastecimento para o tipo de transporte identificado nas 

especificações. Ainda correrão por conta da contratada, todas as despesas com segurança pessoal de seus 

contratados e todas as manutenções e despesas com os veículos, máquinas e equipamentos necessários a 

execução do contrato. 

 

Os serviços referentes ao termo de referencia serão executados no período mínimo de 8 (oito) horas diárias 

de segunda a sexta durante todos os meses e quando necessário por motivo de emergência em dias 

excepcionais. (sábado, domingos e feriados), sem que haja nenhum custo adicional a contratante. 

Observação geral: Todos os veículos deverão estar com sua documentação em dias, inclusive no que se 

refere aos seguros veículares. 

 

   

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 
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I - DAS PARTES 

CONTRATANTE:  

O Município de «CIDADE», através da «NOME_DA_CONTRATANTE», CNPJ-MF, Nº 

«CNPJ_DA_CONTRATANTE», denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato 

pelo Sr. AELTON FONSECA SILVA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador do RG nº 3713985 - 

SEGUP/PA e do CPF nº 640.951692-49, residente à Avenida Sandro Scarparo, nº 45, Bairro Novo 

Panorama, Cep 68.365-000 - Anapu- Pará.  

 

CONTRATADO:  

«EMPRESA_CONTRATADA», «CPF_CNPJ_CONTRATADO», com sede na 

«ENDERECO_CONTRATADO», Contrato Social Registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o 

nº xxxxxxxxxxx, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. 

«NOME_REPRESENTANTE», residente na «ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO».  

 

II DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

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

qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos do Processo «NO_LICITACAO» pactuar o 

presente  

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

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL  

 

1.1 - «OBJETO_CONTRATADO»  

1.2  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no «FUNDAMENTACAO_LEGAL» da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, e suas posteriores alterações.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA  

 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo 

contratual;  

 

3.2. Os serviços que serão prestados, serão efetuados por empregados da CONTRATADA, por ela 

recrutados, em seu nome, sob sua inteira responsabilidade, e deverão possuir, dentre outros, os seguintes 

requisitos:  

 

a) Possuir assiduidade e pontualidade;  

 

b) Apresentar-se com uniforme completo, inclusive com botas de borracha e couro, máscaras descartáveis 

contra pó, máscaras contra gases e óculos de proteção, dentre outros equipamentos que se fazem necessários;  

 

c) Pertencer ao quadro de funcionários da empresa contratada;  

 

3.3. Os serviços serão efetuados por no mínimo quatro (7) caminhões, com capacidade para três (3) mil 

quilos e um (1) caminhão compactador de lixo, com capacidade mínima de carga quinze (15) quilos. 

 

3.3. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato;  
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3.4. Encaminhar para o Setor Financeiro da «NOME_DA_CONTRATANTE» as notas de empenhos e 

respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

 

3.5. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 

consecução dos serviços;  

 

3.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.  

 

3.7. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;  

 

3.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 

65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  

 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores;  

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;  

 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;  

 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo 

Setor Competente.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  

 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» extinguindo-se 

em «DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», podendo ser prorrogado de acordo com a lei.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO  

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e 

poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

úteis, mediante comunicação por escrito.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES  

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na 

execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as 

seguintes penalidades:  

 

- Advertência;  

- Multa;  

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou 

penalidade;  

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:  
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- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 

alguma das cláusulas contratuais;  

 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia 

do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;  

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por 

ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 

penalidade;  

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;  

 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só 

serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade 

competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em 

que foram aplicadas.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE  

 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ «VALOR_CONTRATADO» 

(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data 

final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no 

período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela «UNID_GEST» e de conformidade com as notas 

fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta 

adjudicada e da órdem de serviço emitida.  

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 

orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR», ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a 

ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES  

 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria 

geral de contratos e disposições de direito privado.  

 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de «CIDADE», como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 

Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.  

 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO» 
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«NOME_DA_CONTRATANTE» 

CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE» 

CONTRATANTE 

 

 

«EMPRESA_CONTRATADA» 

«CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

CONTRATADO(A) 

 

 

Testemunhas:  

1.________________________________                                       

2.________________________________ 
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ANEXO III 

P R O P O S T A   D E   P R E Ç O 

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 

................................, ..........  de .........................de 2018 

 

À: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU – PA 

Att; Sra. Pregoeira e membros 

Referencia; Pregão Presencial nº________ 

 

REF.: Pregão Presencial nº ______________ -  

 

O
B

J
E

T
O

: 

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 

DOMICILIAR E COMERCIAIS COM TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS 

RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, 

JUNTAMENTE COM A HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM TODO 

TERRITÓRIO COMPREENDIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAPU - PA. Conforme Anexo 

- I Termo de Referência. 

 

 

Após examinarmos o Edital do Pregão Presencial em referência, com o qual estamos 

plenamente de acordo, vimos apresentar à V. Sas., nossa proposta de preços para os referidos 

serviços conforme detalhamento a seguir e planilha de descrições, quantidades, preços unitários e 

valor global anexa: 

 

Item 
Qtde. 

Mensal 
Unid Especificações Valor 

Mensal 

Qtde.  

Meses 
Valor 

Total 

01       

 

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: 

 

a) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação, expressas 

no Edital e seus Anexos, que recebemos da Comissão Permanente de Licitação; 
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b) Nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e 

documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, e outros de qualquer 

natureza e ainda, gastos com o transporte, combustíveis, lubrificantes e manutenção mecânica; 

 

c) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua abertura; 

 

d) Não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

e) Conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão realizados de acordo com as 

condições estabelecidas no edital, as quais, conhecemos e aceitamos em todos os seus termos; 

 

f) Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo 

determinado no documento de convocação e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL:  

NOME/ FANTASIA:  

CNPJ/MF:  

INSC. EST.:  

 

END. COMPLETO: 

Rua..............................................., nº, bairro 

CEP:........................, CIDADE:......................... – UF:...... 

TELEFONES:  

E-MAIL:  

 

CONTA CORRENTE: 

C/C nº............................, Agência nº................... 

Banco nº e nome.................................................. 

 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente Proposta, está autorizado e habilitado a prestar a essa 

Comissão de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem consideradas necessárias. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

 
Nome da Razão Social 

CNPJ nº.................. 

Nome completo de quem assinou Cargo ou Função 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

(preferencialmente em papel timbrado da Licitante)  

 

A  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU  

Att.  

Pregoeira  

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu.  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2018  

 

 
 

(Nome da Empresa) _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______, sediada na 

____________________________________, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) __________________________, 

portador da cédula de identidade RG sob o nº. _____________, detentor de amplos poderes para nomeação de 

representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 

________________________________________, portador da cédula de identidade RG 

________________________________, e inscrito do CPF sob o nº. ___________________ com o fim especifico de 

representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Anapu, a participar no processo licitatório – PREGÃO 

PRESENCIAL/, Nº 09042018-09-021-PMP-,, podendo o mesmo formular propostas escrita e lances verbais à proposta 

escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e 

apresentar impugnação a recursos, assinar atas, declarações, assinar contratos, recorrer de decisões administrativas, 

enfim praticar todos os atos inerentes à referida licitação.  

 

 

 

 

__________, _____ de ______ de ______.  

 

 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

OBS: Deverá ser acompanhada do contrato social ou equivalente para comprovação da autuação dos sócios 
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ANEXO V – PREGÃO PRESENCIAL Nº  

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

Att. 

Pregoeira 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2018 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

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

DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO. 

 

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

proprietário Sr___, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade n° ___, inscrito no CPF/MF sob o nº 

______, residente e domiciliado na cidade _________doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da 

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

 

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo 

Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida 

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas; e 

 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

 

 

 

Declaração de Habilitação 

 

(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02) 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

Att. Pregoeira 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2018 

 

Prezado Senhor, 

 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo examinado o Edital, vem 

apresentar a presente proposta para o fornecimento do(s) objetos(s), de conformidade com o Edital mencionado, 

declaramos junto ao Pregoeiro que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente 

atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, 

em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão 

Presencial de nº ...., que realizar-se-á no dia ____/_____/____, às ______________. Declaramos ainda, estar ciente que a 

falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades 

previstas nos termos deste edital e seus anexos aos Declarantes (1). 

 

 

(1) Ressalva declaratória somente para Microempresa(ME) e Empresas de Pequeno Porte(EPP): 

 

          • Salvo para os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura 

 

 

 

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes por ocasião do credenciamento 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

Att. Pregoeira 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2018 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________, com 

sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para fins do Pregão 

nº_________ , DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que : 

 

a) - Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006. 

 

b) - Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar 123/2006. 

 

 

 

 

 

 

_____________,____________de_________ 

 

 

_________________________________ 

 

                                                                     (assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes na ocasião do credenciamento 
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ANEXO VIII 

 

 
DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99) 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

Att. Pregoeira 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2018 

 
 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, com sede__________________________,(endereço completo), 

inscrito no CNPJ nº..., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Carteira de Identidade nº... 

e do CPF nº..., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de (18) dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de (16) dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Recomendação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IX 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL. 

 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

Att. Pregoeira 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2018 

 

 

 

 

A Firma/Empresa _____________________________________, sediada na rua ____________________ , no ______ , 

___(cidade) _______(estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu 

representante legal(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores e aceita e concorda com todas as condições pré estabelecidas no edital em referência. 

 

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 
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ANEXO X  

 

 

 

DECLARAÇÃO AUTORIZANDO AO MUNICÍPIO DE ANAPU PARA INVESTIGAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

Att. Pregoeira 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2018 

 

 

 

 

 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), representante legalmente 

constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço completo, autoriza, por este 

instrumento o MUNICÍPIO DE ANAPU a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a 

habilitação no processo licitatório da PREGÃO PRESENCIAL Nº....................... 

 

 

 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO XV –  

 

“MODELO” RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

 

Razão Social: ___________________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: _________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº _______________________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________________________ 

E- Mail:________________________________________________________________________________ 

Cidade:____________________________________________________Estado:______________________ 

Telefone:______________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________________________________  

 

Recebemos, por intermédio de acesso à página: 

 

(      ) Ao Departamento de Licitação da Prefeitura de Anapu. 

(    ) e-mail: anapulicitacaol@gmail.com;  nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local:______________, _______ de ___________________ de 2018.  

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Senhor Licitante,  

 

Visando comunicação futura entre MUNICÍPIO DE ANAPU e  a empresa licitante, solicito preencher, assinar e escanear 

em PDF o recibo de retirada do edital, e remeter Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Anapu/PA, 

através do e-mail: anapulicitacao@gmail.com. A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório. Observe o ramo de atuação de sua empresa, a fim de se evitar o 

envio de recibo de empresa que não atua no ramo do objeto do certame licitatório a ser realizado. 
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