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Pregão Eletrônico nº 11/2022 Data de Abertura: 02/05/2022 às 09:30 

no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br 

Objeto: 

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, 

DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS 

INVASORAS, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUTI. 

Valor Total Estimado 

R$ 668.420,07 (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e sete centavos.) 

Registro de Preços? Vistoria Instrumento 

Contratual 

Forma de Adjudicação 

SIM NÃO TERMO DE 

CONTRATO 

MISTA 

 

Lic. Exclusiva 

ME/EPP? 

Reserv. Cota 

ME/EPP? 

Exige Amostra/ Dem.? Dec. nº 7.174/2010? 

NÃO NÃO NÃO NÃO 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 2 horas após a convocação realizada pelo Pregoeiro(a). 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

www.portaldecompraspublicas.com.br www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

 

  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O MUNICÍPIO DE JURUTI por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE JURUTI, por 

intermédio de seu Pregoeiro, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de 

outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, 

Decreto n° 7.892/2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 02/05/2022 

 Horário: 09:30 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 

1.1. O objeto da presente licitação é a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE 

FORRO E ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE MORCEGOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus  anexos. 

 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de  Referência. 

 

2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

 

3.1. O   Credenciamento    é    o    nível    básico    do    registro    cadastral    no 

www.portaldecompraspublicas.com.br, que permite a participação dos interessados na modalidade 

licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

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

este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

1. DO OBJETO 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

3. DO CREDENCIAMENTO 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 

órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que estejam com 

Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 

disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.1 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.1.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

4.1.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.1.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.1.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.1.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.1.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA  

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 

de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

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

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas              apresentadas; 

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.6.1. Valor unitário; 

5.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para cada item; 
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5.6.3. Marca; 

5.6.4. Fabricante; 

5.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 

de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

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

tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de desconto. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 

R$ 0,10 (dez centavos) 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

6.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
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á automaticamente. 

6.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

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

registrado em primeiro lugar. 

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

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.15. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos  participantes. 

6.16. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta  e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação 

das propostas. 

6.18. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, 

de 2007. 

6.19. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de 

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.20. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.21. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, 

empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 

cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

6.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e 

equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a 

primeira que poderá apresentar melhor oferta. 
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6.23. Neste processo não será aplicado previsto nos Art. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 123/2006, de 

14 de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 147/2014, pois haverá prejuízo 

ao conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a administração pública, conforme art. 49, III, Lei 

Complementar 123/2006. 

6.24. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da 

Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

6.24.1. produzidos no País; 

6.24.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

6.24.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

6.25. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes 

serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

6.26. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os  licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará as 

proposta quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações 

do objeto. 

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível ou  manifestamente 

inexequível. 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 

os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável                                                        para tal, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o  

modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas. 

7.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro. 

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 
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7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.9. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor 

não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

7.10. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 

frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, 

lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital 

e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título; 

7.11. Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de execução 

rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração. 

7.12. Declaração de que o prazo de validade não será inferior 06 (seis) meses, a contar da data de 

execução exceto para aqueles serviços onde os produtos possuem prazo de validade mais curto por 

razões técnicas comprovadas, que devem ser informados a Secretaria anteriomente a realização do 

serviço. 

7.13. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 

adequada no prazo máximo de 02 (duas) horas via sistema e as seguintes documentações: 

7.13.1. deverá conter ainda as informações; 

7.13.1.1. Razão Social da empresa; 

7.13.1.2. CNPJ (número); 

7.13.1.3. Endereço comercial; 

7.13.1.4. Banco, agência e número da conta corrente da licitante; 

7.13.1.5. Descrição do produto/serviço; 

7.13.1.6. Preço unitário e total; 

7.13.1.7. Quantidade e especificação da embalagem 

7.13.1.8. Prazo de validade da proposta; 

7.13.2.Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências 

supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da 

identidade do declarante. 

7.13.3.Declaração autorizando a Secretaria Municipal para investigações complementares que se fizerem 



 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 30.008.787/0001-07 

 

 
Endereço CPL: Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº- Bairro Nova Jerusalém – CEP:68.170-000 – Juruti – Pará 

 

  

necessárias. 

7.13.4.Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. 

7.13.5.Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados. 

7.13.6.Declaração de que concorda com os termos do edital. 

7.13.7.Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no mínimo, 5% de pessoas 

com deficiência ou declaração que possui menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro funcional 

7.13.8.Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 

2009 da SLTI/MP. 

7.13.9.Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou 

Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 

decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93). 

7.13.10. Declaração de que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta  licitação, serão fornecidos 

de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

8. HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar comprovante e/ou certidão, para que se verifique 

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

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

cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pelaControladoria-Geralda União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

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

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

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

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

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

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

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.2. Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

deverão encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista 

à qualificação econômico- financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 

13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou 

na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante poderá ser convocado a encaminhar, 

no prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro documento válido que comprove o atendimento das exigências 

deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 

43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.3.2. 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; 

8.3.3. 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; 

8.3.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial 

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, devidamente atualizada; 

8.3.5. Certidão Específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 

8.3.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 

atualizada. 

8.3.7. 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; 

8.3.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

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

respectiva; 

8.3.10.Alvará de Localização. 

8.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com a 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 

8.4.2. 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); 

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

8.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 



 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 30.008.787/0001-07 

 

 
Endereço CPL: Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº- Bairro Nova Jerusalém – CEP:68.170-000 – Juruti – Pará 

 

  

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e (Inciso 

incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br; 

8.4.5. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º§ único da portaria 

1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros 

administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda 

Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a 

situação atualizada dos mesmos; 

8.4.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

8.4.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio 

ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.4.9. 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. 

8.4.10.Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 

e do ente federal; 

8.4.11.Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e 

concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

8.4.12.Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro 

do prazo de validade expresso na própria certidão; 

8.4.13.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; 

8.4.14.No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite- se a apresentação de balanço 

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

8.4.15.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 

fórmulas: 

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

Total 

 

SG = ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Ativo  Circulante 

http://www.tst.gov.br/
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LC = ; e   Passivo Circulante 

8.4.16. Será exigido à apresentação das seguintes páginas do Livro Diário  onde o balanço fiscal foi 

transcrito, para efeito de extração dos valores apresentados e calculados pelos licitantes: Folha de 

abertura, Folha que contenha os dados necessários à conferência pretendida e Folha de encerramento; 

8.4.17.As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 

líquido de 10%(dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

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

8.5.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

8.5.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

8.6. A empresa deverá apresentar documentos de seu técnico responsável que comprovem seu registro 

em seu conselho classe competente e registro da empresa; 

8.7. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.7.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.9. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 90 (noventa) dias de 

antecedência da data de abertura da licitação. 

8.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.11. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

8.12. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico     e deverá: 

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
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entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10. DOS RECURSOS  

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de 

no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e        a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema  eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,     após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05(cinco) dias, contados a 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
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partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 

validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

12.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) 

no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 

os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor e dos licitantes que 

aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta apresentada durante a 

fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

12.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses, a partir de sua 

data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente, em especial, ao que determina o art. 12, 

do Decreto Federal nº 7892/2013. 

 

13.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua 

convocação. 

13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14. DO REAJUSTE  

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato ou 

outro instrumento, anexo a este Edital. 

14.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas 

às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

15. DO PAGAMENTO  

13. DO TERMO DE CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO 
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15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado. 

15.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 

serviços/produtos efetivamente executados/entregues. 

15.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento. Tal hipótese 

ensejará, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

15.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

15.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

15.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

15.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

 I = (TX) I = (6/100) 365 I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

16.1.1. Inexecução  total ou parcialmente qualquer das obrigações  assumidas 

em decorrência da contratação; 

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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16.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.5. Cometer fraude fiscal; 

16.1.6. Não mantiver a proposta; 

16.1.7. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

16.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

16.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

16.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

16.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

16.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, 

pelo prazo de até dois anos; 

16.6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a dministração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

17.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

17.2. A impugnação poderá ser realizada somente no sistema eletrônico. 

17.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até contados da data de recebimento 

da impugnação. 
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17.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

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

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

17.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

17.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 

nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

18. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

18.1. De acordo com o art. 22, § 9º do Decreto nº 7.892, de 2013 e 9.488, de 2018  A ata de registro 

de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 

pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde 

que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 e 9.488, de 2018. 

18.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique 

as obrigações anteriormente assumidas com o o rgão gerenciador e órgãos participantes. 

18.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

18.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de 

cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

18.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro. 

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

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

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br, nos dias úteis, no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

19.10.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

19.10.3. ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 

20.  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

20.1 O serviço será executado conforme a necessidade da Secretaria Municipal. 

20.2 A contratada executará os serviços necessários à prevenção e eliminação de pragas que porventura 

existirem de acordo com o estabelecido na legislação pertinente, com emprego de pessoal, produtos, 

equipamentos, ferramentas e instrumentos suficientes a assegurar plena eficácia da execução, sob sua 

inteira responsabilidade, observadas as diretrizes emanadas da contratante, no que se refere a horários e 

acesso às áreas em que serão efetivados. 

20.3  Do processo de atuação:  

20.3.1 Fica acordada a visita técnica semestral (conforme decisão do contratante), com agendamento 

prévio e horários restritos, com as datas acordadas previamente, de forma a não interferir na rotina deste 

órgão municipal.  

20.3.2 A CONTRATADA deverá agendar visita, previamente ao local onde será executado o serviço. 

20.3.3. Eliminar e prevenir a proliferação de baratas, moscas, formigas, mosquitos e outros insetos, 

aracnídeos, quilópodes e diplópodes;  

20.3.4. Eliminar e prevenir a proliferação de ratos;  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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20.3.5 Eliminar e prevenir a proliferação de quaisquer outros animais que infestam ambientes urbanos 

podendo causar agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos. 

20.3.5 Os produtos aplicados deverão ter seus efeitos garantidos pelo prazo mínimo de 03 (três) meses 

e devem ser cadastrados pelos órgãos controladores do Governo, como a ANVISA e sua manipulação e 

descarte são responsabilidade da empresa contratada. Quando decorrido esse prazo, deverá ser feita nova 

aplicação.  

20.3.6 A CONTRATADA deverá refazer o serviço de controle de pragas e vetores nas áreas em que for 

verificada a ineficácia dos serviços prestados, sem ônus extras para a CONTRATANTE. 

20.3.7 As aplicações sustentativas (reforço) serão realizadas caso ocorram infestações no intervalo 

compreendido entre uma aplicação e outra, mediante solicitação prévia e sem ônus para a 

CONTRATANTE.  

20.3.8 A CONTRATADA deverá fazer revisões (visitas) a cada 30 (trinta) dias em locais considerados 

críticos para a proliferação de pragas como: área externa, rede de esgoto, banheiros, depósitos e caixas 

de gordura, sem ônus ao Contratante.  

 

21 . OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

21.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA;  

b) Dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no Ministério da Saúde e atender 

as exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando instituídas pelas Agências e Órgãos 

Oficiais reguladores e/ou fiscalizadores;  

c) Disponibilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos em quantidades necessárias a perfeita 

execução dos serviços; 

d) Ter em seu quadro, pessoal tecnicamente qualificado para execução dos serviços contratados. 

e) Utilizar equipamentos em número suficiente para aplicação dos produtos sem interrupção na sua 

aplicação, bem como contar com equipamentos reservas para possíveis substituições em caso de defeito;  

f) Refazer, às suas expensas, os serviços que tenham comprovadamente sido executados com erros ou 

imperfeição técnica;  

g) Não expor seus funcionários e terceiros a exposição direta aos produtos aplicados; 

h) Apresentar o receituário 2 (dois) dias antes das datas marcadas para execução dos serviços conforme 

cronograma, com assinatura do Responsável Técnico, contendo todas as recomendações necessárias, 

inclusive os antídotos dos produtos, para informações médicas; 

i) Enviar com 2 (dois) dias de antecedência a Ordem de Serviço à Contratante especificando: produto, 

Princípio Ativo, Dose, EPIs, Hora de Aplicação com assinatura do Responsável Técnico, nome dos 

Técnicos de Aplicação;  

j) Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, com fotografia recente 

e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S, bem como obedecer às normas de 

segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade; 

k) Não armazenar os produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos na Unidade do 
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CONTRATANTE;  

l) Assumir total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a pessoas e ao patrimônio, 

quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos funcionários da 

Contratada, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos danos, quando da execução dos 

serviços;  

m) Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao pagamento das 

faturas emitidas contra o CONTRATANTE;  

n) Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, 

assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus 

resultantes das infrações cometidas;  

 

 

JURUTI/PA, 14 de Abril de 2022. 

 

 

 

Keydson Francisco Morais Meireles 

Pregoeiro Municipal 

Portaria 006/2022 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 011/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE 

DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORRO E ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE 

MORCEGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

1. JUSTIFICATIVA:  
A aquisição jus fica-se pela necessidade suprir a demanda gerada pelo setor de Educação, EM SERVIÇO 

DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORRO E ELIMINAÇÃO DE FOCOS 

DE MORCEGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através de empresas que possuam especialização para 

exercer com plenitude essas atividades, proporcionando em consequência, maior agilidade, qualidade, e 

eficiência. 
 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES. 

 

ITEM DESCRIÇÃO/PRODUTO UND QTD 

01 
E.M.E.I.F. PEDRO RODRIGUES DE SOUZA – COMUNIDADE 
BATATA ZONA RURAL 

SERV 

3 

02 
E.M,E.I.F. MÁRIO FRANCISCO RIBEIRO – COMUNIDADE 

URUCURANA ZONA RURAL 

SERV 

3 

03 
E.M.E.F. PROF.° LIGIA MEIRELES DA CUNHA – VILA 

MUIRAPINIMA ZONA RURAL 

SERV 

3 

04 
E.M.E.F. VILMA GUIMARAES DE OLIVEIRA – 

COMUNIDADE SANTA Mª CORUMUCURI ZONA RURAL 

SERV 

3 

05 
E.M.E.B JOSE BONIFACIO DE SOUSA – VILA SOUZA 

CORUMUCURI ZONA RURAL 

SERV 

3 

06 

E.M.E.B. PROF.^ MADALENA BARBOSA 
LOPES. – COMUNIDADE SANTA ROSA ZONA RURAL 

SERV 

3 

07 

E.M.E.B. PROF.^ TEREZINHA DA SILVA 
PIMENTEL  - COMUNIDADE ARAÇA-BRANCO ZONA 
RURAL   

SERV 

3 

08 
E.M.E.I.F. SÃO FRANCISCO – COMUNIDADE SÃO 

FRANCISCO ARUÃ ZONA RURAL 

SERV 

3 

09 

E.M.E.I.F. SÃO RAIMUNDO – COMUNIDADE SÃO 
RAIMUNDO ARUÃ – COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO ARUÃ 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

10 
E.M.E.I.F. SANTO ANTÔNI O – COMUNIDADE NOVO 

PARAISO ARUÃ ZONA RURAL 

SERV 

3 

11 
E.M.E.I.F. GRIGÓRIO ARAÚJO – COMUNIDADE SÃO PEDRO 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

12 
E.M.E.I.F. JOSÉ MARIA DA SILVA – COMUNIDADE JABUTI 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

13 
E.M.E.1. F. MANOEL TEIXEIRA – COMUNIDADE LAGOS DA 
PIRANHAS ZONA RURAL 

SERV 

3 
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14 
E.M.E.I.F. ANA MARIA ALBUQUERQUE – COMUNIDADE 
IGARAPÉ AÇU ZONA RURAL 

SERV 

3 

15 
E.M.E.I.F. SÃO JOSÉ – COMUNIDADE BOA VISTA 
TABATINGA ZONA RURAL 

SERV 

3 

16 
E.M.E.I.F. VIDA FELIZ – COMUNIDADE PONTE DA TAPUIA 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

17 

E.M.E.I.F. JOAO DA SILVA MASCARENHAS – COMUNIDADE 
FERRUGEM ZONA RURAL 

SERV 

3 

18 
E.M.E. I.F, SABINO PINHEIRO MATOS – COMUNIDADE 
MARILHA ZONA RURAL 

SERV 

3 

19 
E.M.E.I.F. FRANCISCO DE SOUZA – COMUNIDADE MONTE 
MORIÁ JURUTI VELHO ZONA RURAL 

SERV 

3 

20 
E.M.E. 1. F. FRANCISCO GUERREIRO – COMUNIDADE 
PRUDENTE ZONA RURAL 

SERV 

3 

21 
E.M.E.I.F. LIVRAMENTO – COMUNIDADE SURVAL ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

22 

E.M.E.F. PROF.^ M^ DO CARMO PEREIRA MENEZES – 
COMUNIDADE MIRI CENTRO ZONA RURAL 

SERV 

3 

23 

E.M.E.I.F. MANOEL GUERREIRO 
RODRIGUES – COMUNIDADE ARAÇÁ PRETO ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

24 
E.M.E.I.F. FÉ EM DEUS – COMUNIDADE ARAÇA 

BRANCO MIRI ZONA RURAL 

SERV 

3 

25 
E.M.E.I.F. JOAQUIM PEDRO GONZAGA – 

COMUNIDADE ALEMANHA MIRI ZONA RURAL 

SERV 

3 

26 
E.M.E.I.F. NOVA VIDA – COMUNIDADE NOVA VIDA 

ZONA RURAL 

SERV 

3 

27 
E.M.E.B RAIMUNDO BATISTA DE SOUZA – 
COMUNIDADE DIAMANTINO MIRI ZONA RUAL 

SERV 

3 

28 
E.M.E.F. TEÓFILO BATISTA DE LIRA – COMUNIDADE 
SÃO BENEDITO ZONA RURAL 

SERV 

3 

29 
E.M.E.I.F. FIRMINO ARAÚJO – COMUNIDADE SÃO 
GERONIMO ZONA RURAL 

SERV 

3 

30 
E.M.E.I.F. PARAISO – COMUNIDADE PARAISO AREIAL 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

31 
E.M.E.I.F. MÁRIO PEREIRA FILHO AREIAL – VILA DA 
TABATINGA ZONA RURAL 

SERV 

3 

32 
E.M.E.I.F. NOSSA SENHORA DO CARMO – 

COMUNIDADE IGARAPÉ DAS FAZENDAS 

SERV 

3 

33 

E.M.E.I.F. PROF.° LINDETE EVANGELISTA 
DE SOUZA – COMUNIDADE NOVA GALILEIA ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

34 

E.M.E.l.F. OLIDIA GONÇALVES DOS SANTOS – 
COMUNIDADE MONTE ALEGRE JURUTI VELHO ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

35 
E.M.E,F. JOSÉ ROBERTO PIMENTEL – COMUNIDADE 

CAFÉ TORRADO ZONA RURAL 

SERV 

3 

36 
E.M.E.I.F. NOSSA SRA DAS GRACAS – COMUNIDADE 
SÃO BRAZ JURUTI MIRI ZONA RURAL 

SERV 

3 

37 
E.M.E.I.F. SÃO RAIMUNDO – COMUNIDADE SÃO 
RAIMUNDO DO ORIENTE  ZONA RURAL 

SERV 

3 

38 
E.M.E. í.F. RAIMUNDO ANTÔNIO NUNES – 
COMUNIDADE UXITUBA ZONA RURAL 

SERV 

3 

39 E.M.E.I.F. RAIMUNDO FARIAS DE MATOS – SERV 
3 
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COMUNIDADE CAPELINHA UXITUBA ZONA RURAL 

40 
E.M.E.I.F. MIRIAM BENITÁH – COMUNIDADE VILA 
MUIRAPINIMA ZONA RURAL 

SERV 

3 

41 
E,M.E.I.F. BOA ESPERANÇA – COMUNIDADE BOA 
ESPERANÇA JURUTI VELHO ZONA RURAL 

SERV 

3 

42 
E.M.E.I.F. SÃO FRANCISCO DE ASSIS – COMUNIDADE 
AÇAI JURUTI VELHO ZONA RURAL 

SERV 

3 

43 
E.M.E.I.F. SÃO MANUEL – COMUNIDADE JURUTI AÇU 
JURUTI VELHO ZONA RURAL 

SERV 

3 

44 
E.M.E.I.F. GETÛLIO VARGAS – COMUNIDADE VILA DO 
CASTANHAL ZONA RURAL 

SERV 

3 

45 
E.M.E.I.F. NOSSA SRA DE APARECIDA  -COMUNIDADE 
JUSTINA ZONA RURAL 

SERV 

3 

46 
E.M.E.I.F. LILA GALÚNCIO DE FARIAS  - COMUNIDADE 
AREIAL 2 ZONA RURAL 

SERV 

3 

47 
E.M.E.F. MAURI DA SILVA MORAES – COMUNIDADE 
SÃO PAULO ZONA RURAL 

SERV 

3 

48 
E.M.E.F. ANTONIO MOREIRA ROCHA – COMUNIDADE 
BOA ESPERANÇA PIRAQUARA ZONA RURAL 

SERV 

3 

49 
E.M.E.I.F. BELA FLOR – COMUNIDADE TRAIRA 3 ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

50 
E.M.E.I.F. DOIS DE MARÇO – COMUNIDADE NOVO 
PARAISO PIRAQUARA ZONA RURAL 

SERV 

3 

51 
E.M.E.B. ERISSON PEREIRA DA SILVA – COMUNIDADE 
CAPITÃO JURUTI VELHO ZONA RURAL 

SERV 

3 

52 
E.M.E.B. MANOEL PEREIRA DA CUNHA – COMUNIDADE 
SANTO ANTONIO DA INGRACIA ZONA RURAL 

SERV 

3 

53 

E.M.E.I.F. SEBASTIAO MARIALVA DA 
SILVA – COMUNIDADE TERRA PRETA DO SALÉ ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

54 
E.M.E.I.F. NOSSA SRA APARECIDA – COMUNIDADE 
CASTANHAL GRANDE ZONA RURAL 

SERV 

3 

55 
E.M.E.I.F. PRESIDENTE MEDICI – COMUNIDADE 
TAUARI ZONA RURAL 

SERV 

3 

56 
E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIAO – COMUNIDADE MATA 
LIMPA TABATINGA ZONA RURAL 

SERV 

3 

57 
E.M.E.I.F CANAÃ – COMUNIDADE SÃO BATISTA ARUÁ 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

58 
E.M.E.I.F MONTE CARMELO – COMUNIDADE MONTE 
CARMELO ZONA RURAL 

SERV 

3 

59 

E.M.E.I.F. SAGRADO CORAÇAO DE 
JESUS – COMUNIDADE SABINA ZONA RURAL 

SERV 

3 

60 

E.M.E.I.F. SANTA ROSA – COMUNIDADE 
GUARANATUBA ZONA RURAL 

SERV 

3 

61 

E.M.E.I.F. SÃO LUCAS  - COMUNIDADE MIRIZAL ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

62 

E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO – COMUNIDADE NOSSA 
SENHORA DE LURDES – FORCA ZONA RURAL 

SERV 

3 
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63 

E.M.E.I.F. NOSSA SRA DO PERPERTUO 
SOCORRO – COMUNIDADE MOCAMBO MAMURU ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

64 
E.M.E.I.F. NOVA LIBERDADE – COMUNIDADE BOA 
VISTA SABINA MAMURI ZONA RURAL 

SERV 

3 

65 
E.M.E.I.F. DIVINO ESPIRITO SANTO – COMUNIDADE 
VISTA BELA ZONA RURAL 

SERV 

3 

66 
E.M.E.I.F. SATERE MAWE – COMUNIDADE ALDEIA 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

67 
E.M.E.I.F. JOSÉ TANCREDE JUNIOR – COMUNIDADE 
PARANÁ DA DONA ROSA ZONA RURAL 

SERV 

3 

68 
E.M.E.I.F. JOÃO AUGUSTO DA SILVEIRA – 
COMUNIDADE IRATEUA ZONA RURAL 

SERV 

3 

69 
E.M.E.I.F. JOÃO PAIVA SOARES – COMUNIDADE 
IRATEUA VARZEA ZONA RURAL 

SERV 

3 

70 

E.M.E.I.F. FIRMINO GUIMARAES DE 
SOUSA – COMUNIDADE SANTA RITA ZONA RURAL 

SERV 

3 

71 
E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO -  COMUNIDADE SÃO 
SEBASTIÃO SANTA RITA ZONA RURAL 

SERV 

3 

72 
E.M.E.I.F. RANA ROCHA BRUCE – COMUNIDADE ILHA 
DO VALHA-ME-DEUS VARZEA ZONA RURAL 

SERV 

3 

73 
E.M.E.I.F. MERANDOLINA CASTRO – COMUNIDADE 
ILHA DOS CHAVES VARZEA ZONA RURAL 

SERV 

3 

74 
E.M.E.I.F. SANTO ANTÔNIO – COMUNIDADE STO 
ANTONIO MIRITUBA MAMURU ZONA RURAL 

SERV 

3 

75 
E.M.E.I.F. SÃO JOÃO – COMUNIDADE SÃO JOÃO DO 
LAGUINHO PLANALTO MAMURU ZONA RURAL 

SERV 

3 

76 
E.M.E.I.F. SÃO JOSÉ – COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO 
LAGUINHO PLANALTO MAMURU ZONA RURAL 

SERV 

3 

77 
E.M.E.I.F. PENIEL – COMUNIDADE PENIEL PLANALTO 
MAMURU ZONA RUAL 

SERV 

3 

78 
E.M.E.I.F. PEDRO PIMENTEL SIMOES – COMUNIDADE 
VILA DE CAPIRANGA ZONA RURAL 

SERV 

3 

79 
E.M.E.I.F. SÃO RAIMUNDO – PAU D’ARCO JURUTI 
VELHO ZONA RURAL 

SERV 

3 

80 
E.M.E.I.F. CLEMENTINO GUERREIRO – COMUNIDADE 
POMPOM ZONA RURAL 

SERV 

3 

81 E.M.E.I.F. BATISTA – CENTRO ZONA URBANA SERV 
3 

82 E.M.E.I.F. CRISTÃ PAZ – CENTRO ZONA URBANA SERV 
3 

83 E.M.E.I.F. DISNEYLÂNDIA – CENTRO ZONA URBANA SERV 
3 

84 E.M.E.I.F. CRIANÇA FELIZ – STA RITA ZONA URBANA SERV 
3 

85 
E.M.E.F. ELZA ALBUQUERQUE  DE LIMA – MARACANÃ 
ZONA URBANA 

SERV 

3 

86 

E.M.E.F. MARIA DA SAUDE PINHEIRO 
CUNHA – PALMEIRAS ZONA URBANA 

SERV 

3 

87 
E.M.E.I.F. MARIA LÚCIA NASCIMENTO DA SILVA – SÃO 
MARCOS ZONA URBANA 

SERV 

3 
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88 

E.M.E.I.F. PROF.^ MARIA DA SILVA 
         PEREIRA – BOM PASTOR ZONA URBANA 

SERV 

3 

89 
E.M.E.I.F. ROSA DE SA RON – MARACANÃ ZONA 
URBANA 

SERV 

3 

90 
E.M.E.F. ZELINDA DE SOUZA GUIMARAES – STA RITA 
ZONA URBANA 

SERV 

3 

91 

E.M.E.F. VEREADOR RAIMUNDO DE 
SOUSA COELHO – MARACANÃ ZONA URBANA 

SERV 

3 

92 
E.M.E.I. SEMENTINHA DO SABER – STA RITA ZONA 
URBANA 

SERV 

3 

93 
E.M.E.I. ALFREDINHO LEMOS – COMUNIDADE TERRA 
PRETA DO SALÉ ZONA RURAL 

SERV 

3 

94 
E.M.E.I. SANTA TEREZINHA – COMUNIDADE LAGOS 
DAS PIRANHAS ZONA RURAL 

SERV 

3 

95 
E.M.E.I. NOSSA SRA DA PAZ – COMUNIDADE AREIAL I 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

96 
E.M.E.I. AÇAÍ – COMUNIDADE AÇAILANDIA ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

97 
E.M.E.I.  SÃO PAULO – COMUNIDADE SÃO PAULO 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

98 
E.M.E.I.  CAFÉ TORRADO – COMUNIDADE CAFÉ 
TORRADO ZONA RURAL 

SERV 

3 

99 
E.M.E.I.  POMPOM -  COMUNIDADE POMPOM ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

100 
E.M.E.I.  SANTA ROSA – COMUNIDADE STA ROSA ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

101 
E.M.E.I.  REINO DEUS – COMUNIDADE VILA DE 
TABATINGA ZONA RURAL 

SERV 

3 

102 
E.M.E.I. CASTANHAL – COMUNIDADE VILA DE 
CASTANHAL ZONA RURAL 

SERV 

3 

103 
E.M.E.I. SÃO DOMINGOS – COMUNIDADE IGARAPÉ 
AÇU ZONA RURAL 

SERV 

3 

104 
E.M.E. I. ESPERANÇA – COMUNIDADE VILA 
MUIRAPINIMA ZONA RURAL 

SERV 

3 

105 
E.M.E.I. SÂO BENEDITO – COMUNIDADE SÃO 
BENEDITO ZONA RURAL 

SERV 

3 

106 
E.M.E.I. PARAÍSO – COMUNIDADE PARAISO ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

107 E.M.E.I. BOM PASTOR – BOM PASTOR ZONA URBANA SERV 
3 

108 E.M.E.I. ALEGRIA – CENTRO ZONA URBANA SERV 
3 

109 
E.M.E.I. DIAMANTINO – COMUNIDADE DIAMANTINO 
MIRI ZONA RURAL 

SERV 

3 

110 
E.M.E.I. CAPITÃO – COMUNIDADE CAPITÃO ZONA 
RURAL 

SERV 

3 

111 
E.M.E.I. CAPELINHA – COMUNIDADE CAPELINHA 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

112 
E.M.E.I. MARAVILHA – COMUNIDADE MARAVILHA 
ZONA RURAL 

SERV 

3 
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113 

E.M.E.I PECADINHO DO SABER – COMUNIDADE 
INGRACIA ZONA RURAL 

SERV 

3 

114 
E.M.E.I. SÃO FRANCISCO – SÃO FRANCISCO ZONA 
URBANA 

SERV 

3 

115 
E.M.E.I. SÃO RAIMUNDO – COMUNIDADE AREIAL II 
ZONA RURAL 

SERV 

3 

116 E.M.E.I. JOÃO E MARIA – SÃO MARCOS ZONA URBANA SERV 
3 

117 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
- SEMED 

SERV 

3 

118 
DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR – CENTRO ZONA 
URBANA 

SERV 

3 

119 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB – MARACANA 
ZONA URBANA 

SERV 

3 

120 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CENTRO 
ZONA URBANA 

SERV 

3 

 

4. DA ENTREGA 

 
4.1 Os serviços deverão ser executados conforme cronograma da Secretaria, contados a partir do recebimento 

da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, quando for o caso, sob pena de penalidades 

arbitráveis conforme art. 86 da Lei 8.666/93.   

4.2 Caso a empresa contratada não possa efetuar a execução dos serviços, a mesma deverá informar de 

imediato caso existam motivos que impossibilitem o cumprimento do pactuado, dentro do inicialmente 

previsto, com a devida comprovação, deverá encaminhar documento com justificativa plausível informando 

o atraso pedindo prorrogação do prazo de entrega a Secretaria Municipal responsável pelo pedido.  

O não atendimento sujeitara o cancelamento do empenho e convocação da segunda empresa, seguindo as 

especificações do objeto conforme Termo de Referência;  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES 

5.1- DA CONTRATANTE 

5.1.1- Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

5.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas nas Cláusulas Quarta e Quinta do presente Contrato. 

5.1.3. Caso necessário aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais 

cabíveis; 

5.1.4. A Administração reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os objetos fornecidos, se 

em desacordo com as especificações estabelecidas neste termo de referência. Em caso de não 

conformidade, o servidor ou comissão, notificará ao responsável designado pela CONTRATADA, 

para as providências necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis à mesma; 

5.1.5. Permitir o acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, 

aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente normal 

ou em outros horários em acordo firmado entre as partes. 

5.1.5. A Contratante reserva – se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, o 
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fornecimento dos suprimentos de informática, contratado mediante pagamento único e exclusivo 

daqueles já executados. 

 

5.2- DA CONTRATADA 

5.2.1-Executar o objeto deste Contrato, de acordo com as determinações contidas neste Termo de 

Referência; 

5.2.2-Responsabilizar-se pelo fornecimento dos suprimentos e ferramentas quantitativa e 

qualitativamente, o qual deverá estar de acordo com as especificações contidas neste Termo de 

Referência; 

5.2.3-Assumir, como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes fornecimento dos 

suprimentos e ferramentas necessários à boa e perfeita execução do objeto deste Termo de 

Referência; 

5.2.4 - Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação que 

lhe foram exigidas na licitação; 

5.2.5-Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia 

concordância do órgão licitador; 

6.2.6-Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social 

(INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e CND Municipal. 

5.2.7-Indicar preposto para manter contato com a CONTRATANTE para o esclarecimento de 

dúvidas. 

5.2.8-Substituir o objeto descrito neste Termo de Referência em desacordo com a proposta ou com 

as especificações constantes no item 4, ou que porventura seja (m) entregue (s) com defeitos ou 

imperfeições em até 24 horas corridos sem ônus para a CONTRATANTE; 

5.2.9-Fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que 

se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

conforme Art. 65, § 1º. 

5.2.10-É de responsabilidade da contratada todo e qualquer prejuízo causado ao patrimônio do 

Município de Juruti ou a terceiros por qualquer de seus funcionários, representantes ou prepostos 

no transporte dos suprimentos e ferramentas  até o local de entrega. 

5.2.11-São de responsabilidade da contratada as obrigações sociais, trabalhistas, encargos 

previdenciários, inclusive seguro de acidentes de trabalho ou outros necessários ao fiel cumprimento 

do contrato. 

 

6. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO:  

6.1- A Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os fornecimentos, diretamente 

ou por prepostos designados, podendo para isso: 

6.1.1- Acordar com a Contratada as soluções mais convenientes ao bom andamento da execução do 

Contrato, fornecendo à mesma todas as informações solicitadas; 

6.1.2- Praticar quaisquer atos, no âmbito operacional deste contrato, que se destinem a preservar 

todo e qualquer direito do Município de Juruti. 

6.2- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor oficialmente designado 

pela Secretaria Municipal de Educação, gestora do contrato que decorrerão deste procedimento. 
 

7. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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7.1.  Após a assinatura do contrato a execução do serviço será de acordo com as especificações do 

edital, a contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura correspondente às quantidades a serem 

solicitadas pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Educação. Deverá ainda fazer 

referência do número do processo licitatório, nas notas fiscais apresentadas. 

7.2. O pagamento das notas fiscais/faturas será efetuado por meio de ordem bancária, mediante a 

apresentação de fatura atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento da 

execução do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de sua apresentação. 

7.3. O pagamento estará condicionado à Regularidade Fiscal da Empresa, sendo efetivado após a 

verificação da regularidade da contratada junto à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e CND Municipal.  

7.4- A Secretaria Municipal de Educação - Contratante, identificando quaisquer divergências na 

Nota Fiscal, especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à Contratada 

pera que sejam feitas as devidas correções. 

7.5. As despesas decorrentes da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 

DESISENTIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORRO E ELIMINAÇÃO DE FOCOS 

DE MORCEGOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, correrão 

por conta da dotação orçamentária do exercício de 2022. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROJETO  

ATIVIDADE 

CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA 

VALOR 

ESTIMADO 

121220002.2.094 

Manutenção do Fundo Municipal de Educação. 

 

 

 

 

3.3.90.39.00 

Outros Serviços de Terceira 

Pessoa Jurídica 

 

R$ 6.650,01 

123610002.2.102  

Manutenção do SALED 

R$ 158.000,01 

121220002.2.095  Manutenção dos Conselhos Municipais 

Voltado para Educação 

R$ 2.150,01 

123610002.2.107 Ensino Fundamental atividade de Apoio – 

FUNDEB 30% 

R$ 162.000,00 

123650002.2.109 Ens. Infantil Pré Escola Atividade de 

Apoio – FUNDEB 30% 

R$ 106.200,00 

123650002.2.110 Ens. Infantil Creche Atividade de Apoio – 

FUNDEB 30% 

R$ 130.500,03 

123660002.2113 – Ens. EJA Atividade de Apoio – 

FUNDEB 30% 

R$ 106.200,00 

123610002.2.104 – Capacitação dos Professores docentes 

(universidade Aberta) 

R$ 2.450,01 

 

8. DA PROPOSTA: 

8.1. A licitante deverá formular sua proposta apresentando os valores unitários e globais, conforme 

os previstos neste Termo de Referência, visando à adequação dos valores para composição do 

faturamento. 

A proposta, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo licitante, preço 

unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do Termo de 

Referência e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências: 

a. Descrição do material ou serviço observadas as mesmas especificações constantes do Termo de 

Referência, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do material 
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ou serviço ofertado, bem como preços unitários e total detalhados em planilha, incluindo 

especificação de marca, procedência e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e 

constatem as características do material. 

b. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. 

 

9 - VIGÊNCIA DO CONTRATO  
9.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1- A responsabilidade pela condução do certame será do Departamento de Licitação, a celebração 

e fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação, Contratante. 

 

De acordo com o Termo de Referência.                  

 

 JURUTI/PA, 14 de Abril de 2022. 

   

 

 

 

 

 

WILSON MARQUES NAVARRO JÚNIOR 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto Nº 4.499/2021 

 



 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 30.008.787/0001-07 

 

 
Endereço CPL: Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº- Bairro Nova Jerusalém – CEP:68.170-000 – Juruti – Pará 

 

  

ANEXO II 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2022 

 

O MUNICÍPIO DE JURUTI por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE JURUTI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

XXXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXX, neste ato representada pelo Secretário Municipal, 

Sr. xxxxxxxxx portador do CPF nº xxxxxxxx e RG nº xxxxx SSP/PA e a EMPRESA, 

xxxxxxxxx, sediada à xxxxxxxx, nº000, Bairro: xxxx– xxxxxx, Inscrita no CNPJ sob nº 

00.000.000/0001-00, Inscrição Estadual nº 00.000.000-0, neste ato representado por xxxxxxxxxxx, 

portador do RG sob nº xxxxx SSP/Pa, e do CPF sob nº 000.000.000-00, considerando o julgamento 

da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 

011/2022, publicada no Diário Oficial da União, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) 

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 

na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes 

às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, 9.488 de 2018 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade 

com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE FORRO 

E ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE MORCEGOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, especificado no Termo de Referência, Anexo do edital do 

Pregão que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 

proposta(s) são as que seguem: 

 

ITEM 

DO TR 
FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF, ENDEREÇO, CONTATOS, 

REPRESENTANTE). 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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NO 

EDITAL) 

UM QUAN

T. 

VALO

R UM 
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A OU 

VALIDAD

E 

        

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, podendo 

ser prorrogada a interesse da Administração. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor (ES). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) para negociar (em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e. 

4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou. 

4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 
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4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.8.1. Por razão de interesse público; ou. 

4.8.2. A pedido do fornecedor. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS  

5.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-

se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3. (três) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Local e data  Assinaturas 

 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s) 
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ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

 

 

O(A) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 

«ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 

«CNPJ_DA_CONTRATANTE», representado pelo(a) Sr.(a) «NOME_RESP_LICITACAO», 

«CARGO_RESP_LICITACAO»,  portador do CPF nº «CPF_RESP_LICITACAO», residente na 

«ENDERECO_RESP_LICITACAO»,  e de outro lado a firma «EMPRESA_CONTRATADA»., 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida à 

«ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste 

ato representada pelo Sr.(a) «NOME_REPRESENTANTE», residente na 

«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO»,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente 

Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº «NO_LICITACAO» e a proposta 

apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas 

disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente Contrato tem como objeto «OBJETO_CONTRATADO» 

 

«ITENS_CONTRATO» 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

1.    O valor deste contrato,  é de R$ «VALOR_CONTRATADO» 

(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»). 

 

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada 

pela CONTRATADA no Pregão «NO_LICITACAO» são meramente estimativos, não acarretando 

à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº    «NO_LICITACAO», 
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realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais 

normas vigentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 

8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» 

extinguindo-se em «DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», com validade e eficácia legal após a 

publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 

primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

 

 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

CONTRATANTE para a entrega dos produtos; 

 

 1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

 

 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

 

 1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

 

 1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço 

de Almoxarifado; 

 

 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de 

Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 

 

 1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos 

e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1. Caberá à CONTRATADA: 

 

 1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos 

serviços, tais como: 

 

  a) salários; 

 

  b) seguros de acidentes; 

 

  c) taxas, impostos e contribuições; 

 

  d) indenizações; 

 

  e) vales-refeição; 

 

  f) vales-transporte; e 

 

  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

 1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, 

porém sem qualquer  vínculo empregatício com o órgão; 

 

 1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 

ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

 

 1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

 

 1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

 1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 
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 1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 

necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento 

da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 

 

 1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de 

Almoxarifado; 

 

 1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

 

 1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

PREGÃO ELETRÔNICO -SRP nº «NO_LICITACAO». 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

 1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

 

 1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, 

ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 

 1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 

ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

e 

 1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Contrato. 

 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 
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CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

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

 

 1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

 

 1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

 

 1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, 

representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-

lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse 

fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil 

para a adoção das medidas convenientes. 

 

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 

necessário. 

 

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

 

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço 

de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

 

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação 

orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR» . 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap 

fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) 

CONTRATANTE. 

 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de 

comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em 

fotocópia autenticada e recomenda-se que, antes de cada pagamento, deverá ser exigida da 

contratada a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

(certidão negativa), nos termos da alteração ocorrida no artigo 27 da Lei nº 8.666/93, em 

decorrência da Lei nº 12.440/2011, devendo constar na minuta do contrato. 

 

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

 

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

ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

financeira por atraso de pagamento. 

 

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

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

pagamento da parcela, ser a seguinte: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP  =  Valor da parcela a ser paga. 

 

I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX)      

     365 

 

I = (6/100) 

       365 

 

I = 0,0001644 

 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

 

 6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

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

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 

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

 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser 

contratado. 

 

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 

supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 

obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 
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aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 1.1 - advertência; 

 

 1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução 

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

 

 1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente 

à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima 

deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 

 1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à 

solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima 

deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 

 1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do do(a) «UNID_GEST», por até 2 (dois) anos. 

 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 

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

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

que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

 

 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

 

 2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 

 2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

 

 2.4 - fizer declaração falsa; 

 

 2.5 - cometer fraude fiscal; 

 

 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
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 2.7 - não celebrar o contrato; 

 

 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame; 

 

 2.9 - apresentar documentação falsa. 

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

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

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

 

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

Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta 

Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

 

 2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos 

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

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

 

 2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

 

 2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

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

fundamentada da autoridade competente. 

 

 3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 



 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 30.008.787/0001-07 

 

 
Endereço CPL: Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº- Bairro Nova Jerusalém – CEP:68.170-000 – Juruti – Pará 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº «NO_LICITACAO», cuja realização 

decorre da autorização do Sr(a). «NOME_RESP_LICITACAO», e da proposta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

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

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de «CIDADE», com 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de 

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

representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 «CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO» 

 

    «NOME_DA_CONTRATANTE» 

 CNPJ(MF)  «CNPJ_DA_CONTRATANTE» 

    CONTRATANTE 

 

 

    «EMPRESA_CONTRATADA» 

    «CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

    CONTRATADO(A) 
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