
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 - Inhangapi - Pará. 

 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 

PROCESSO: 2017.006.03 

 

PROCESSO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI.  

 

DATA DA SESSÃO: 05/09/2017 

HORA: 09h00min 

LOCAL: Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará. 

 

1 – DO PREÂMBULO: 

1.1.  O Município de Inhangapi-Pa, através da Comissão Permanente de Licitações, 

com endereço na Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 

Inhangapi - Pará, torna público, para conhecimento dos interessados em geral, que na 

Sala de Sessões de Licitações, situada no endereço acima, será realizada licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 do tipo MENOR PREÇO E 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para os serviços do (s) objeto (s) abaixo 

descrito (s). A Licitação será regida, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 

alterações da Lei nº 8.883/94, pela Lei 10.520/02, e as demais cláusulas e condições 

constantes deste Edital.  

1.2. Os Documentos exigidos na presente licitação deverão ser distribuídos 

OBRIGATORIAMENTE em 02 (dois) ENVELOPES DISTINTOS, da seguinte forma:  

1.2.1. ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL;  

1.2.2. ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO;  

1.3. Os envelopes deverão ser entregues separados, lacrados, até as 09h00min do dia 

01/06/2017, no endereço acima, ou no mesmo local e hora, no primeiro dia útil 

subsequente, na hipótese de não haver expediente na data marcada para realização desta 

licitação, com identificação externa do seu conteúdo, da seguinte forma:  

1.3.1. Nome (Razão Social) da Licitante; 

1.3.2. Modalidade e Número da Licitação; 

1.3.3. Data e Hora da Licitação; 

1.3.4. Tipo do Envelope (se Proposta ou Documentação para Habilitação); 

1.4.  O Pregoeiro Oficial desse certame é o senhor Raphael Moreira Sabbá, auxiliado 

por Midori Oki Igacihalaguti, Laís dos Santos Piedade e Rosilene Costa da Silva, 

integrantes da Equipe de Apoio, conforme designados pela Portaria nº 41/2017-GP.  

1.5. Integram este Edital, independentemente de transcrição: 

1.5.1. Anexo I - Formulário Padronizado de Proposta;  

1.5.2. Anexo II – Termo de Referência;  

1.5.3. Anexo III – Minuta de Contrato;  
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1.5.4. Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento;  

1.5.5. Anexo V - Modelo de Declaração de que cumpre as Leis Trabalhistas;  

1.5.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de que cumpre os Requisitos de Habilitação;  

1.5.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de ME ou EPP; 

1.5.8. Anexo VIII – Modelo de Declaração Negativa de Fatos Supervenientes;  

1.5.9. Anexo IX - Modelo de Declaração de que teve acesso a todos os documentos da 

licitação; 

1.5.10. Anexo X – Atestado de Visita Técnica. 

 

2. DO OBJETO: 

2.1. O objeto da presente Licitação é a contratação de empresa especializada na 

prestação dos serviços de manutenção, conservação e limpeza de áreas públicas no 

Município de Inhangapi, compreendendo os serviços de capina manual, roçada manual, 

roçada mecanizada, intervenção de poda de árvores e arbustos e limpeza de bueiros e 

boca de lobos, com o fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas e 

equipamentos, conforme especificações técnicas, planilha de quantidades e preços.  

2.2. A especificação do serviço deverá ser conforme as exigências contidas no presente 

edital (anexo II), onde, encontra-se devidamente fundamentada conforme legislação em 

vigor, com pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital, que poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de 

Inhangapi, situada na Avenida Hernane Lameira, nº 925, Bairro Vila Nova, CEP: 

68770-00, Inhangapi-Pa;  

3.2.  Não serão admitidas a esta licitação empresas sob a forma de consórcio, empresas 

suspensas de contratar com o Município de Inhangapi ou impedidas de licitar com a 

Obras Pública, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.  

3.2. A visita técnica aos locais da execução dos serviços será feita a partir da publicação 

do presente edital até o dia 04/09/2017, sob pena de inabilitação, sendo que os 

interessados deverão efetuar o agendamento da referida visita, junto a Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, sito na Avenida Hernane Lameira, nº 1131, Bairro Vila 

Nova, Município de Inhangapi – PA. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada licitante far-

se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada, e somente estes 

poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao 

certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à 

existência dos necessários poderes para representação ou credenciamento através da 

apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo: 
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 4.1.1.  Se a licitante se fizer representar por seu PROPRIETÁRIO, SÓCIO 

GERENTE OU SÓCIO ADMINISTRADOR deverá este, para que se promovam as 

devidas averiguações quanto à Obras e gerência da sociedade, apresentar ao Pregoeiro: 

4.1.1.1. Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 

4.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de Sociedades Empresariais;  

4.1.1.3. Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por 

Ações; 

4.1.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de Empresário 

Individual;  

4.1.1.5. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do 

subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo V); 

  

4.1.2. Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar 

devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, 

a apresentação dos seguintes documentos ao Pregoeiro:  

4.1.2.1. Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);  

4.1.2.2. Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo III), firmada pelo 

representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social; 

4.1.2.3. Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 

condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;  

4.1.2.4. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do 

subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo V);  

4.1.3. Caso a licitante opte por participar da licitação sem credenciar representante, 

deverá apresentar no Credenciamento os seguintes documentos:  

4.1.3.1. Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 

condição do titular;  

4.1.3.2. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do 

subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo V);  

4.2. Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao (à) 

Pregoeiro (a) fora de envelope antes das fases de Proposta e Habilitação.  

4.3. Ficam as licitantes cientes de que somente participarão da fase de lances verbais 

aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens 

anteriores. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o 

devido credenciamento, somente participarão do certame com os preços constantes no 

Envelope de Proposta.  
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

5.1. O Envelope nº 01, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços, deverá 

conter o seguinte:  

5.1.1. Formulário Padronizado de Proposta (Anexo I); e 

5.1.2. Proposta Comercial nos moldes do Anexo I, contendo ainda:  

5.1.2.1.  Descrição detalhada do (s) objeto (s) licitado (o), não sendo aceita a expressão 

“e demais descrições conforme edital” ou outras análogas;  

5.1.2.2. Indicação da Marca do (s) objeto (s) do (s) item (s);  

5.1.2.3. Preço unitário do (s) item (s) em real (R$), em algarismos;  

5.1.2.4. Preço total do (s) item (s) em real (R$), em algarismos;  

5.1.2.5. Preço total da Proposta em real (R$), em algarismos e por extenso;  

5.2. A Planilha de Quantitativos e Preços Unitários é parte integrante do Anexo I do 

presente Edital, sendo imprescindível sua apresentação, devendo ser preenchido os 

demais dados. Contudo, a licitante que desejar reproduzir as informações constantes do 

Formulário Padronizado de Proposta poderá assim fazer, desde que não altere e/ou 

descaracterize a substância do Formulário padrão, podendo ser datilografado por 

qualquer processo eletrônico, ou mesmo preenchido por caneta esferográfica, 

preferencialmente em papel timbrado da licitante, sem cotações alternativas (opções), 

emendas, rasuras ou entrelinhas, constando a assinatura do representante legal da 

licitante e o carimbo da mesma;  

5.3. Os preços, expressos em moeda corrente nacional, deverão sem apresentados em 

algarismos e/ou por extenso, conforme subitem 5.1.2. acima, prevalecendo o extenso 

em caso de divergência, devendo ser computado neste valor todos os tributos, tarifas e  

despesas de qualquer natureza incidentes sobre o (s) objeto (s) licitado (s);  

5.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

especificações exigidas neste Edital;  

5.5.  Para fins do disposto no subitem 7.2.3.6. deste Edital, a licitante deverá indicar o 

CNPJ do estabelecimento (matriz/filial) que emitirá a Nota Fiscal no Formulário 

Padronizado de Proposta (Anexo I);  

estiver 5.6. Serão aceitas Propostas cujos valores não ultrapassem as 02 (duas) casas 

decimais;  

5.6.1. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas de preços cujo valor total acima do 

valor total estimado para a presente licitação, observando-se o subitem 14.1 do presente 

Edital.  

5.7. O prazo de validade da proposta comercial será de 90 (noventa) dias;  

5.8. A proposta também deverá conter o prazo da garantia/validade do (s) objeto (s), que 

será de, no mínimo, 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação e/ou transporte; 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: 

6.1. A sessão Pública observará a seguinte ordem:  
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6.1.1. Recebimento do Credenciamento e dos Envelopes;  

6.1.2. Credenciamento; 

6.1.3. Abertura do Envelope nº 01 – Proposta de Preços;  

6.1.4. Oferta de Lances Verbais;  

6.1.5. Abertura do Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação da (s) licitante (s) 

vencedora (s) da Fase de Lances Verbais; 

6.2. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro receberá, os documentos de 

credenciamento e em envelopes distintos, devidamente lacrados, os documentos 

exigidos para PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO.   

6.3. Em nenhuma hipótese será recebida documentação fora do prazo estabelecido neste 

Edital, exceto nos casos previstos em Lei.  

6.4.  No Credenciamento os interessados ou seus representantes deverão apresentar 

DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo V). A não apresentação da 

declaração em questão, ou a apresentação em desconformidade com os termos do 

modelo anexo, acarretará o impedimento da licitante de participar do certame.  

6.5. Na abertura dos envelopes, será procedida à verificação da sua conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis.  

6.6. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item 

anterior, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais, de valores distintos e 

decrescentes, até que as licitantes manifestem desinteresse em apresentar novos lances e 

se proclame a vencedora. Dos lances ofertados não caberá retratação.  

6.7. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.  

6.8. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

à licitante, na ordem decrescente dos preços.  

6.9. É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate.  

6.10.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último 

preço apresentado pela licitante para efeito de ordenação das propostas.  

6.11.  Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 6.6, o (a) 

Pregoeiro (a), atendendo ao que estabelece o art. 4.º, inciso IX da Lei n.º 10.520/02, 

adotará os seguintes critérios:  

6.11.1. Quando houver somente um preço válido proposto, o (a) Pregoeiro (a) 

convocará as duas melhores propostas subseqüentes, completando o número de três, 

para que seus autores possam apresentar lances verbais e sucessivos, de valores distintos 

e decrescentes, quaisquer que sejam os preços inicialmente ofertados;  
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6.11.2. Quando houver dois preços válidos propostos, o (a) Pregoeiro (a) convocará 

somente uma proposta subsequente, visando completar o número de três, para que seus 

autores possam apresentar lances verbais, na forma do disposto na parte final do 

subitem 6.11.1;  

6.11.3. Caso não haja representante credenciado dentre as licitantes convocadas para 

completar o número de três, na forma dos subitens 6.11.1 e 6.11.2, serão considerados 

os preços ofertados pelas licitantes do envelope de proposta para efeito de classificação 

final, não havendo qualquer hipótese de nova convocação de licitantes remanescentes 

para oferta de lances verbais;  

6.11.4. Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, 

com as licitantes devidamente credenciadas, aptas para tal fim.  

6.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo Pregoeiro, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

6.13.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora 

a licitante que oferecer a proposta de menor preço por item.  

6.14.  Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope 

contendo os “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" (Envelope nº02) da (s) licitante 

(s) que apresentou (aram) a (s) melhor (es) proposta (s), para verificação do atendimento  

das condições de habilitação fixadas no item 7 deste Edital.  

6.15. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação 

regular, conforme estabelecido no item 07 (sete) deste Edital.  

6.16. No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão 

analisados os documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em 

segundo lugar, devendo esta adotar como seu valor final o valor final alcançado pela 

licitante inabilitada anteriormente, e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda 

às condições fixadas neste Edital. 

6.17.  Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro.  

6.18.  O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-

los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.  

6.19. Da Sessão Pública será lavrada Ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo 

Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e por todos os representantes das 

licitantes presentes, bem como por outras pessoas que assistam à Sessão.  

 

7 – DA HABILITAÇÃO: 

7.1 - Para habilitação no presente Pregão Presencial, serão exigidos os documentos 

descritos a seguir, que poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por tabelião de notas, ou ainda, pelos membros do Setor de 
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Licitações (desde que 24 (vinte e quatro) horas antes do horário marcado para o início 

da Sessão), mediante apresentação do documento original;  

7.2 - O ENVELOPE Nº 02, contendo os Documentos de Habilitação das licitantes, 

deverá conter:  

 

7.2.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

7.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

7.2.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;  

7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

7.2.2.  Os documentos acima poderão ser dispensados, caso a licitantes já os tenha 

apresentado no Envelope de Credenciamento; 

 

7.2.3. DA REGULARIDADE FISCAL:  

7.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

7.2.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

7.2.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 

licitante;  

7.2.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da 

licitante;  

7.2.3.4.1.  Caso a CND Municipal exija o comprovante de pagamento ou revalidação da 

mesma, este deverá acompanhar a CND;  

7.2.3.5. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS (CRF); 

7.2.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (conforme Lei nº. 12.440, 

de 07 de julho de 2011). 

 

7.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

7.2.4.1. Alvará de Localização e Funcionamento da empresa, não podendo ser 

residencial, para o exercício vigente, com comprovante de pagamento da taxa de 

revalidação, conforme o caso;  

7.2.4.2. Certidão Negativa de Falências e Concordatas do domicílio ou sede da licitante;  
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7.2.4.3. Declaração da própria licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do 

art. 7.º da Constituição Federal e na Lei n.º 9.854/99, podendo ser utilizado o modelo 

anexo (Anexo IV);  

7.2.4.4. Declaração da própria licitante de que não existem fatos supervenientes que 

impeçam a participação no processo licitatório, até a data de abertura do envelope de 

habilitação, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo VII);  

7.2.4.5. Apresentação de Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, atestando que o licitante, por meio de seu 

representante legal, visitou os locais onde será entregue, em pleno funcionamento, o 

objeto deste Edital, e em conformidade com o estabelecido neste Edital, até o dia 

04/09/2017, horário comercial. 

7.2.4.6. Declaração de que teve acesso aos documentos que instruem os autos, podendo 

ser utilizado o modelo anexo (Anexo VIII); 

7.2.4.7. Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Prefeitura Municipal 

de Inhangapi/PA; 

7.2.4.8. Declaração de Adimplência com o Município de Inhangapi/Pa ou qualquer 

órgão do mesmo. 

 

7.2.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.2.5.1. 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 da 

apresentação da proposta. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir 

acompanhado do DHP do contador emitido pela internet na sua devida validade; 

 

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

8.1.  Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, IMEDIATA E 

MOTIVADAMENTE, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 

(três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas a apresentar as contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

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

autos.  

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do 

certame, importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou 

insubsistentes não serão recebidos.  

 

9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

9.1. Será firmado o Contrato com a vencedora que terá suas cláusulas e condições 

reguladas pela legislação referida neste Edital.  
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9.2. O prazo para assinatura do Contrato será de no máximo 03 (três) dias úteis, 

contados da convocação feita pelo Setor Competente ou pela Secretaria que requereu a 

licitação.   

9.3. A vigência do Contrato terá início na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 

(doze) meses, prazo este que, no interesse da Obras, poderá ser prorrogado através do 

termo aditivo, mantidas as prerrogativas da Lei nº 8.666/93, art. 65.    

9.4. Na hipótese da vencedora não comparecer para assinar o Termo de Contrato no 

prazo estabelecido no item anterior, o Pregoeiro convocará nova Sessão Pública, onde 

examinará a qualificação das demais licitantes, sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora.  
 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1. A Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 

Inhangapi-Pa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas no presente Edital e no 

Contrato.  

10.2. O não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do contrato, 

quando for o caso, no prazo estabelecido no subitem 9.2, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.  

10.3. Em caso de atraso na entrega do (s) objeto (s) desta licitação, poderá ser aplicada à 

Contratada multa moratória de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor 

total do material, por dia útil excedente.  

10.4.  Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA multa administrativa graduável conforme a gravidade 

da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor 

do Contrato.  

10.5. Se a Contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada 

dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.  
 

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

11.1. A despesa correrá pela dotação orçamentária do Orçamento da Prefeitura 

Municipal de Inhangapi-Pa, para o exercício de 2017, a saber:  

2028 – Manutenção da Sec. Municipal de Obras e Urbanismo. 

2005 – Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento.  

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
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11.2. A (s) dotação (ões) informada (s) acima poderá (ão) ser adaptada (s) para atender 

o exercício seguinte; 
 

12. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS: 

12.1. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com as disposições contidas 

no Anexo I e II do Edital. 

12.2. A empresa vencedora deverá iniciar a execução dos serviços de forma imediata, a 

contar da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das penalidades legais. 

2 - No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 

assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam 

sobre a contratação, inclusive a assistência técnica conforme item anterior. 

 

13. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES: 

13.1. O Pregoeiro prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta 

licitação, desde que arguidos por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para abertura dos envelopes, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08h 

às 13h, na Prefeitura Municipal de Inhangapi-Pa, no endereço já mencionado, ou pelo e-

mail: cpl_inhangapi2017@hotmail.com;  

13.2.  Não serão prestados esclarecimentos sobre dúvidas de interpretação do edital por 

telefone, para evitar-se entendimentos diversos;  
 

 

14. DO PAGAMENTO: 

14.1.  Pela prestação dos serviços deste Edital, uma vez obedecidas às formalidades 

legais e contratuais pertinentes, a Secretaria Municipal de Finanças pagará à Contratada 

a importância total devida, na medida da prestação do (s) serviço (s), após os 

procedimentos legais do empenho e a entrega das Notas Fiscais devidamente atestadas e 

processadas, segundo a legislação vigente.  

14.2. A contratada deverá apresentar a documentação legalmente exigível para a 

cobrança respectiva, até o 5º (quinto) dia útil da data final do período de adimplemento 

da parcela de obrigação, mediante requerimento dirigido à Secretaria Municipal de 

Finanças.  

14.3. O pagamento será efetuado pela SECRETARIA à CONTRATADA, uma vez 

obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes.  

14.4. Na hipótese da cobrança apresentar erros, a SECRETARIA devolverá os 

documentos equivocados à contratada, para fins de substituição.  

14.5. O pagamento, após apresentação da nova cobrança, será efetuado no prazo 

estipulado da fatura, sem a multa e a compensação financeira.   

14.6. Fica vedado à contratada negociar, efetuar cobrança ou descontar a duplicata 

emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança 

em carteira simples, ou seja, diretamente na contratante.  



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 - Inhangapi - Pará. 

 

14.7. Fica a licitante ciente que por ocasião do pagamento poderá ser verificada sua 

situação quanto à regularidade da documentação apresentada para a habilitação no 

certame.  
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1. O Prefeito Municipal de Inhangapi-Pa poderá revogar ou anular esta licitação, no 

todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93;  

15.2. A Secretaria Municipal de Obras se reserva no direito de não adquirir em sua 

totalidade os serviços da presente licitação;  

15.3. Será dada publicidade a presente licitação nos termos da Lei;  

15.4.  Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o do 

Termo Judiciário de Inhangapi-Pa, excluído qualquer outro por mais privilegiado que 

seja.  

Inhangapi-Pa, 14 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

Raphael Moreira Sabbá 

Pregoeiro 
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ANEXO - I 

(Modelo de proposta) 

 

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 031/2017 

 

Razão social: _______________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ___________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________ Estado: _____________________ 

Telefone: _______________________ E-mail: _____________________________ 

 

À Prefeitura Municipal de Inhangapi, 

 

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 

031/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação dos 

serviços de manutenção, conservação e limpeza de áreas públicas no Município de 

Inhangapi, compreendendo os serviços de capina manual, roçada manual, roçada 

mecanizada, intervenção de poda de árvores e arbustos e limpeza de bueiros e boca de 

lobos, com o fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas e equipamentos, 

conforme especificações técnicas, planilha de quantidades e preços, nos termos 

seguintes: 

 

I - O valor mensal pela prestação dos serviços é de R$ (---) (por extenso), totalizando 

R$ (-----) (por extenso) para o período de 12 (doze) meses, conforme planilha abaixo 

discriminada: 

 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

ESTIMADA 

MENSAL 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

MÊS 

PREÇO 

TOTAL 12 

MESES 

01 Capina manual de ervas e matos 

existentes em sarjetas, bocas de lobo, 

meio-fio, pista de rolamentos, passeios, 

praças (calçadas), vias urbanas. 

m² 11.026,00    

02 Roçada manual, incluindo 

amontoamento. 

m² 26.000,00    

03 Roçada mecanizada, incluindo 

amontoamento. 

m² 56.000,00    

04 Intervenção de poda em árvores e 

arbustos, (englobando todos os tipos de 

podas) e em alguns casos supressão de 

árvores, remoção de galhos/entulhos. 

EQUIP/HORA/ 

1MÊS 

30,00    

TOTAL GERAL R$  

 

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações escritas o edital. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 90 dias da data de entrega dos envelopes. 
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PRAZO DE ENTREGA: O inicio dos serviços licitados deverão ser efetivada em 15 (quinze) 
dias, após a data do recebimento da Autorização de Fornecimento, no Centro Administrativo 
do município de Inhangapi/PA. 

 

____________________________________________ 

Local e Data 

 

___________________________________________ 

 

NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO II 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 

manutenção, conservação e limpeza de áreas públicas no Município de Inhangapi, 

compreendendo os serviços de capina manual, roçada manual, roçada mecanizada, 

intervenção de poda de árvores e arbustos e limpeza de bueiros e boca de lobos, com o 

fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas e equipamentos, conforme 

especificações técnicas, planilha de quantidades e preços, nos termos seguintes: 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

GENERALIDADES: 

 

1. LIMPEZA EXTERNA DE VIAS, LOGRADOUROS E ÁREAS VERDES. 

 

Limpeza Externa de Terrenos, Áreas Verdes e Instalações Públicas Consistem, nas 

atividades de remoção de entulhos e galhos, roçada manual e mecanizada devegetação 

rasteira e arbustiva, capina, raspagem, remoção de focos de resíduos e varrição manual 

em vias e logradouros públicos, escolas públicas, unidades de saúde, centros e 

associações comunitárias, campos de futebol, locais de realização de eventos públicos, 

instalações e terrenos, áreas verdes de propriedade ou de responsabilidade da Prefeitura 

Municipal. Estas atividades poderão ser realizadas em outras estruturas públicas do 

Estado ou da União desde que devidamente autorizadas pela fiscalização das Secretarias 

de Obras e de Administração. 

 

As equipes designadas para estas atividades deverão dispor de ferramentas e 

equipamentos mínimos para a perfeita execução dos serviços constantes em planilha. 

 

Todo pessoal para manuseio dos veículos, equipamentos e ferramentas deverão ser 

fornecidos pela CONTRATADA. 

 

Todos os equipamentos, ferramentas, EPI’s, EPC’s, e veículos também deverão ser 

fornecidos pela CONTRATADA assim como combustível e manutenção periódica dos 

mesmos. 

 

Todo produto resultante da execução do serviço em questão deverá ser removido dos 

locais públicos no máximo em 03 horas após a execução do serviço. 

 

A prestação de serviços de manutenção e conservação envolverá todas as etapas o 

processo de operacionalização das áreas identificadas, conforme o padrão estabelecido 

pelo Contratante, observando-se, ainda: 

 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 - Inhangapi - Pará. 

 

Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de profissional de nível 

superior em áreas correlatas ao objeto contratado, com registro junto ao CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

 

Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com 

quadro de pessoal operacional capacitado e em número suficiente. 

 

A Contratada deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do escopo 

contratado, dentre as quais se destacam: 

 

Manutenção e conservação de Gramados em área plana /área de talude e outras: 

 

 Capinação; 

 Coleta e remoção de lixo; 

 Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta; 

 Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos; 

 Cortes de gramados, incluindo recortes em passeios, canteiros, árvores e muros, 

terrenos, áreas verdes. 

 Desinçamento dos gramados e canteiros; 

 Erradicação das plantas invasoras; 

 Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores 

e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações e qualquer outro tipo de 

detrito; 

 Pequenos acertos de terreno para desvio de águas pluviais utilizando métodos 

para conservação do solo; 

 Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte; 

 Refilamento das áreas gramadas; 

 Roçada. 

 

Manutenção e conservação de jardins públicos, áreas verdes, terrenos vazios, praças, 

canteiros, etc.: 

 

 Capinação; 

 Coleta e remoção de lixo; 

 Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta; 

 Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos; 

 Cortes de cercas vivas; 

 Desinçamento dos gramados e canteiros; 

 Erradicação das plantas invasoras; 

 Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores 

e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações e qualquer outro tipo de 

detrito; 

 Pequenos acertos de terreno para desvio de águas pluviais utilizando métodos 

para conservação do solo; 

 Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte; 
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 Recorte específicos de meio fios, calçadas e canteiros; 

 Roçada; 

 

Manutenção e conservação de Áreas Verdes: Roçagem com remoção: 

 

 Capinação; 

 Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos; 

 Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores 

e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações e qualquer outro tipo de 

detrito; 

 Remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais, resultante da 

limpeza geral; e, 

 Roçagem de vegetação diversa envolvendo corte manual e/ou mecanizado das 

áreas. 

 

Toda a remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais resultantes da 

limpeza geral devem seguir rigorosamente as normas técnicas e legislação que 

regulamentam a matéria, em especial a NBR 1.004. 

 

2. CAPINA MANUAL 

 

Consiste do corte e erradicação de vegetação rasteira, mato, ervas daninhas etc, visando 

o melhoramento e o aspecto de vias ruas e avenidas, e logradouros públicos, canteiros, 

calçadas, meio fio, sarjetas praças, instituições de ensino, instituições de saúde, enfim 

todos os locais públicos e ou indicados pela contratante. 

 

As operações de capina serão efetuadas de modo a minimizar os danos aos locais 

pavimentados. 

 

Toda vegetação existente na superfície deverá ser erradicada. 

 

O material removido será amontoado e lançado em local apropriado, evitando a 

obstrução do sistema de drenagem e danos ambientais. 

 

Em nenhuma hipótese o material removido deverá ser queimado. 

 

O serviço de capina deve ser executado com todos os cuidados necessários para que o 

equipamento utilizado não venha a ferir o caule de árvores. 

 

Os resíduos gerados pelo serviço de capina deverão ser varridos com a utilização de 

vassourões de cabo inclinado, vassouras de aço e/ou sopradores, tanto em áreas 

gramadas, quanto em áreas pavimentadas. Posteriormente, com o auxílio de carrinhos-

de-mão e cestos, os resíduos deverão ser recolhidos e dispostos em montes. Os montes 

deverão ser formados e recolhidos diretamente dentro dos compartimentos de carga de 

caminhões ou tratores agrícolas os quais deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 
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Os serviços de capina devem, ser feitos com a quantidade de funcionários suficientes 

para a perfeita execução dos serviços e aprovados pela fiscalização. 

 

Todo o pessoal, equipamento, maquinário, EPI’s, EPCs, e demais materiais 

necessários para a perfeita execução dos serviços deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA. 

 

Os produtos gerados da capina deverão retirados dos locais públicos, no máximo em 3 

horas após a realização dos serviços. 

 

Frequência: mínima 04 (quatro) vezes ao ano. 

 

Essa frequência poderá aumentar de acordo com a necessidade dos locais e 

determinação da fiscalização. 

 

Poderá haver um aumento ou redução desta frequência /condicionada à qualidade do 

solo, peculiaridade do clima ou determinação da FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 

3. ROÇADA MANUAL/MECANIZADA 

 

DEFINIÇÃO 

 

Roçada é o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte existentes 

nas vias, logradouros públicos, praças, escolas, estabelecimentos de saúde, hospitais, 

estabelecimentos educacionais, áreas verdes, terrenos públicos, canteiros etc, da 

Prefeitura de Inhangapi, dando-lhes melhor aspecto e condições de visibilidade ao 

usuário e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de incêndios e animais peçonhentos, tais 

como cobras, aranhas e escorpiões, etc. 

 

3.1. Roçada Manual: 

 

Aparo de vegetação rasteira e gramado com utilização de roçadeiras mecânicas 

portáteis, manuais á gasolina ou elétricas os serviços de roçada deverá ser feito em 

canteiros centrais de avenidas, canteiros dos passeios públicos, rótulas, taludes, junto ao 

meio-fio, nos interstícios da pavimentação, faixa de domínio de estradas, passeios 

públicos não pavimentados, passarelas, praças, terrenos públicos ou quaisquer áreas 

verdes, escolas públicas, centros de saúde, hospitais, centros educacionais e/ou outros 

estabelecimentos públicos. 

 

Os serviços de poda de gramado deverão ser executados utilizando-se máquinas 

manuais a gasolina, ou elétrica (roçadeira lateral). No caso de utilização de máquinas 

movidas por motores elétricos, a CONTRATADA não poderá servir-se das tomadas de 

força existente na área. 
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A grama cortada deve der rastelada, juntada e transportada pela CONTRATADA, logo 

após o corte, para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO DE PREFEITURA. 

 

O corte da grama, seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem estragos da área 

ou do paisagismo existente, ficando a CONTRATA DA no caso de danos ou estragos, 

obrigada às suas expensas, aos reparos que derem causa. 

 

Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos limites próximos dos meios-fios, 

das caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e de outras construções 

de modo a evitar que a grama cresça por sobre os mesmos. 

 

Por ocasião da poda do gramado deve ser feito o coroamento de todas as árvores 

existentes no local gramado sejam elas ornamentais ou nativas. 

 

Os sulcos laterais de drenagens, os quais têm função de drenar as pistas, devem ser 

totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas precipitadas. 

 

Os equipamentos (roçadeiras laterais) e outros, necessários à execução deste serviço e a 

retirada do material com caminhão basculante, são de fornecimento e responsabilidade 

da CONTRATADA. 

 

Frequência: 5 a 6vezes ao ano. 

 

Poderá haver um aumento ou redução desta frequência /condicionada à qualidade do 

solo, peculiaridade do clima ou determinação da FICALIZAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 

Os locais a serem roçados devem ser previamente inspecionados, de forma a retirar 

pedras ou outros resíduos que possam ser arremessados pelas roçadeiras contra pessoas 

ou bens materiais. Será obrigação da CONTRATADA utilizar redes de proteção no 

entorno dos equipamentos de roçada que estiverem em operação, não sendo admitido a 

prestação do serviço sem este equipamento de proteção coletiva. 

 

Todo pessoal, equipamento, maquinário, EPI’s e demais materiais necessários para a 

perfeita execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

 

Os produtos da roçada deverão retirados dos locais públicos, no máximo em 3 horas 

após a realização dos serviços. 

 

3.2. Roçada Mecanizada: 

 

Aparo de vegetação rasteira e gramado com utilização detrator com roçadeira 

apropriada, os serviços de roçada deverá ser feito em canteiros centrais de avenidas, 

canteiros dos passeios públicos, rótulas, taludes, faixa de domínio de estradas, passeios 

públicos não pavimentados, passarelas, praças, terrenos públicos ou quaisquer áreas 
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verdes, escolas públicas, centros de saúde, hospitais, centros educacionais e/ou outros 

estabelecimentos públicos. 

 

Os serviços de poda de gramado deverão ser executados utilizando-se trator com 

roçadeira apropriada e obrigatoriamente com proteção lateral e traseira. 

 

A grama cortada deve ser rastelada, juntada e transportada pela CONTRATADA, logo 

após o corte, para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 

O corte da grama, seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem estragos da área 

ou do paisagismo existente, ficando a CONTRATADA no caso de danos ou estragos, 

obrigada às suas expensas, aos reparos que derem causa. 

 

Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos limites próximos dos meios-fios, 

das caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e de outras construções 

de modo a evitar que a grama cresça por cobre os mesmos. 

 

Por ocasião da poda do gramado deve ser feito o coroamento de todas as árvores 

existentes no local gramado sejam elas ornamentais ou nativas. 

 

Os sulcos laterais de drenagens, os quais tem função de drenar as pistas, devem ser 

totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas precipitadas. 

 

Todo equipamento (trator com roçadeira) e outros necessários à execução deste serviço, 

Operador do trator e a retirada do material com caminhão é de fornecimento e 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Frequência: 5 a 6 vezes ao ano. 

 

Poderá haver um aumento ou redução desta frequência /condicionada à qualidade do 

solo, peculiaridade do clima ou determinação da FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 

Os serviços de roçada mecanizada devem necessariamente, ser feitos em equipe com 

numero de funcionários e equipamentos suficientes para a perfeita execução dos 

serviços. 

 

Todo material oriundo das roçadas deverá ser amontoado e recolhido em cestos e 

posteriormente colocados em caminhões e levados par a o descarte; 

 

Os produtos oriundos das roçadas deverão ser retirados dos locais públicos no máximo 

03 (três) horas após a execução dos serviços; 

 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 - Inhangapi - Pará. 

 

Todo pessoal, equipamentos, veículos, maquinários, EPI’s, EPC’s, e demais materiais 

necessários para a perfeita execução dos serviços, deverá ser fornecido pela 

CONTRATADA. 

 

O controle será feito por inspeção visual da qualidade da execução da Roçada 

Manual/Mecanizada e em função dos parâmetros especificados. 

 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das partes e 

confirmada pela CONTRATANTE, não exime o CONTRATADO da responsabilidade 

final pela qualidade da execução dos serviços. 

 

4. PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS, COLETA DE GALHOS/ ENTULHOS: 

 

Poda de árvores de grande porte e poda de pequena monta (arbustos, cercas vivas e 

árvores de pequeno porte – ou aquelas cuja altura n a fase adulta atinge até 1,8 metros): 

 

Acompanhamento técnico periódico; 

 

 Coleta e remoção de lixo; 

 Condução de trepadeira; 

 Controle fitossanitário: programação e execução permanente de prevenção, 

combate e/ou controle a pragas e doenças específicas a cada espécie vegetal; 

 Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos; 

 Cortes de cercas vivas; 

 Erradicação das plantas invasoras; 

 Poda de formação; 

 Poda de limitação de crescimento dos arbustos; 

 

 Poda de limpeza; e, 

 Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte. 

 

4.1. Poda de árvores e arbustos: 

 

A poda, na arborização urbana, visa basicamente conferir à árvore uma forma adequada 

durante o seu desenvolvimento (poda de formação); eliminar ramos mortos, danificados 

ou praguejados (poda de limpeza); remover partes da árvore que colocam em risco a 

segurança das pessoas (poda de emergência); e remover partes da árvore que interferem 

ou causam danos incontornáveis às edificações ou aos equipamentos urbanos (poda de 

adequação). 

 

A poda de formação é empregada para substituir os mecanismos naturais que inibem as 

brotações laterais e para conferir à árvore crescimento ereto e à copa altura que permita 

o livre trânsito de pedestres de veículos. 
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A poda de limpeza é empregada para evitar que a queda de ramos mortos coloque em 

risco a integridade física das pessoas e do patrimônio público e particular, bem como 

para impedir o emprego de agrotóxicos no meio urbano e evitar que a permanência de 

ramos danificados comprometa o desenvolvimento sadio das árvores. 

 

A poda de emergência, a mais traumática para a árvore e para a vida urbana, é 

empregada para remover partes da árvore que colocam em risco a integridade física das 

pessoas ou do patrimônio público ou particular. 

 

A poda de adequação é empregada para solucionar ou amenizar conflitos entre 

equipamentos urbanos e a arborização. É motivada pela escolha inadequada da espécie, 

pela não realização da poda de formação, e principalmente por alterações do uso do 

solo, subsolo e do espaço aéreo. 

 

A substituição do uso residencial do solo com recuo da edificação pelo uso comercial 

sem recuo da edificação, assim como, o alargamento do leito carroçável com redução da 

largura do passeio público e/ou do canteiro central, causou e tem causado conflitos entre 

a nova situação e a arborização pré-existente. Conflitos semelhantes são estabelecidos 

com a instalação de redes aéreas e subterrâneas em áreas já arborizadas, mudando assim 

o uso do subsolo e do espaço aéreo. Deste modo, a preservação da poda de emergência 

somente em parte pode ser atingida com o plantio adequado. Para maior alcance, é 

necessário um amplo planejamento da arborização, envolvendo a observação das 

normas existentes e o adequado uso do solo, do subsolo e do espaço aéreo. 

 

As podas de arvores e arbustos deverão ser feitas, sempre que for necessário, e 

solicitado pela fiscalização em locais determinados, poderão ser feitas na quantidade de 

arvores e arbustos que a fiscalização julgar necessário, assim como poderá em locais 

que for necessário a fiscalização solicitar a retirada completa de determinadas árvores. 

Todos os serviços de podas e retiradas deverão ter a autorização e orientação do setor de 

meio ambiente. 

 

Todo material oriundo das podas deverá ser amontoado e recolhido em cestos e 

posteriormente colocados em caminhões e levados par a o descarte; 

 

Os produtos oriundos das podas deverão ser retirados dos locais públicos no máximo 03 

(três) horas após a execução dos serviços; 

 

Todo pessoal, equipamentos, veículos, maquinários, EPI’s, EPC’s e demais materiais 

necessários para a perfeita execução dos serviços, deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA. 

 

4.2. Carregamento e Descarregamento Manual /mecanizado de Caminhões: 

 

Esta atividade consiste no carregamento e descarregamento manual e mecanizado com 

utilização de maquinário e veículos, de resíduos sólidos soltos ou ensacados, tais como: 

podas, caliça, terra, animais mortos de pequeno e grande porte, oferendas religiosas, 
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mobiliário, pneus, sucatas, entulhos, galhos, etc., entre outros materiais, em caminhões 

ou tratores agrícolas com compartimentos de carga variados, conforme determinação da 

Secretaria de Obras e fiscalização e fornecimento dos equipamentos e veículos etc. pela 

CONTRATADA. 

 

Para melhor aproveitamento da capacidade de carga dos caminhões, poderá ser 

solicitado aos operários da CONTRATADA o destocamento de galhos e troncos, com a 

utilização de machados, facões e, se necessário, motosserras. 

 

Também faz parte desta atividade a acomodação da carga na carroceria, para maior 

aproveitamento de sua capacidade, a operação de colocação e retirada de lona de 

cobertura e a abertura e fechamento dos compartimentos de carga. 

 

Não será permitido a compactação da carga com a utilização dos pés. 

 

As equipes designadas para esta atividade deverão e star equipadas, necessariamente, 

com garfos curvos e retos, pás de concha, vassouras, vassouras de aço, machados, foices 

e facões. 

 

A sinalização viária deste serviço deve ser feita c om cones de sinalização, dispostos em 

quantidade e forma necessários a visualização a uma distância segura da existência de 

operários na pista. 

 

Todo pessoal, equipamento, maquinário, EPI’s, EPC’s e demais materiais necessários 

para a perfeita execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

 

5. LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO OU CAIXA DE DRENAGEM: 

  

Trata-se da limpeza e manutenção de bocas de lobo. A limpeza e manutenção com 

remoção de materiais que causam o entupimento dessas áreas e dificulta o perfeito 

escoamento das águas pluviais. 

 

É uma atividade que deve ser executada regularmente. 

  

Tem por objetivo garantir o perfeito escoamento das águas pluviais e impedir que o 

material sólido, retido durante as chuvas, seja levado para aos ramais e galerias. 

 

O sistema manual é o mais comumente utilizado e, se bem planejado, poderá atender 

eficientemente às necessidades de serviço. Uma enxada, uma pá, um carrinho de mão e 

uma chave de ralo são os utensílios mínimos utilizados. 

 

Quando a limpeza manual não for o suficiente para a desobstrução da boca de lobo, 

deverá ser utilizado o hidrojateamento, que consiste no serviço de desobstrução de redes 

executados por caminhão de hidrojateamento à alta pressão de vácuo acoplado. 
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Esse serviço é utilizado em caso de obstrução nas redes de macrodrenagem e nas redes 

coletoras de fundos quando o acesso é impedido por construções, ou quando há 

assoreamento nas redes e galerias. 

 

O equipamento também é usado na desobstrução de trechos com grande extensão entre 

a inspeção e a obstrução. 

 

OBS: Todos os resíduos resultantes dos serviços de capina, roçadas, podas e limpeza de 

boca de lobo, não podem ser deixados em calçadas e sarjetas, pois poderão causar 

entupimentos de bocas de lobo, e consequentemente enchentes. Portanto estes resíduos 

devem ser removidos imediatamente através de limpeza, varrição, rastelagem ou 

raspagem da área em questão. 

 

6. SISTEMA DE TRABALHO: 

 

As atividades serão executadas por equipes de operários da CONTRATADA, 

comandadas por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar 

permanentemente uniformizadas e munidas de ferramentas, Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI’s, Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s e materiais de consumo 

necessários à execução completa das tarefas. Caberá a Secretaria de Obras elaborar a 

programação de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua execução. 

 

Os trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de Ordens de 

Serviço/Requisições indicando o tipo de trabalho a ser realizado, os locais de trabalho, 

os prazos de execução e o quantitativo do serviço. O efetivo de operários a ser utilizado, 

deverá ser o suficiente e adequado para a perfeita execução dos serviços. 

 

• Seleção adequada de EPI’s em função dos riscos e conforto do trabalhador, com 

Certificado de Aprovação; 

 

• Capacitação dos trabalhadores por profissional de segurança do trabalho sobre os 

riscos e medidas preventivas nas atividades junto às vias públicas. 

 

Tal projeto deverá prever, necessariamente, que a liberação das equipes para a execução 

das atividades deverá ser precedida, diariamente, da expedição de termo de permissão 

para trabalho a ser emitida por profissional de segurança do trabalho da contratada, após 

checagem dos quesitos para a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores. 

 

A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da CONTRATADA, poderão ser 

utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva. 

 

Os uniformes deverão (atendendo a NBR 15.292 - Vestuário de Segurança de Alta 

Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as 

inscrições “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI”. 
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Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o 

desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto básico, sem a devida 

utilização dos uniformes e EPI’s e EPC’s. 

 

A responsabilidade de sinalização viária para execução dos serviços será de 

responsabilidade da contratada. 

 

Os encarregados de equipes deverão ser devidamente capacitados quanto à sinalização 

de serviços em vias de transito de veículos. 

 

As equipes de roçada e serviços diversos deverão ter disponíveis redes de proteção 

contra arremesso de pedras, em quantidade igual ou superior ao número de roçadeiras 

em operação. 

 

7. MATERIAIS DE CONSUMO: 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo material 

necessário à operação dos sopradores, roçadeiras e motosserras, caminhões e 

maquinário, tais como: combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também 

de sua responsabilidade a manutenção das mesmas. 

 

8. FISCALIZAÇÃO: 

 

Caberá à Fiscalização da Secretaria de Obras o acompanhamento dos trabalhos visando 

verificar o atendimento integral às exigências contratuais. 

 

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer 

determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo 

determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às 

cláusulas contratuais. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos 

da legislação vigente, pela operacionalização, manutenção e conservação das áreas 

objeto do presente memorial, nas dependências do Contratante, destinadas para este fim, 

observando: 

 

Condições Gerais: 

 

a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase 

da licitação. 

b) Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência 

para situações emergenciais, tais como : falta d’água, falta de energia elétrica, quebra de 

equipamentos, greves e outros, assegurando a manutenção do atendimento adequado. 
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c) Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto (s) 

que tenha (m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do 

contrato. 

d) Disponibilizar insumos suficientes, adequados e necessários para a manutenção das 

áreas, assim como equipamentos e ferramental utilizado na execução das atividades 

objeto deste contrato. 

e) Manter, prioritariamente, os veículos envolvidos indiretamente na execução dos 

serviços, como no apoio e supervisão dos serviços, os classificados como "A" ou "B" 

pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), considerando-se sua 

categoria; 

f) Fornecer ao Contratante cópia do resultado da análise do solo, sempre que esta 

atividade for realizada. 

 

Dependências, instalações físicas, equipamentos e ferramentas: 

 

a) Manter em perfeitas condições de uso as dependências (quando houver) e os 

equipamentos vinculados à execução do serviço, responsabilizando-se por eventuais 

extravios ou quebras; 

b) Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, tais 

como: ferramentas manuais, carrinhos para transporte de materiais etc., de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade do Contratante; 

c) Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e limpeza dos seus equipamentos e 

ferramentas; 

d) Executar a manutenção corretiva de seus equipamentos e suas ferramentas, 

substituindo-os quando necessário, a fim de garanti r a continuidade dos serviços; 

e) Os equipamentos, utensílios e móveis, pertencentes ao Contratante, e 

disponibilizados à Contratada, deverão, ao término do contrato, ser devolvidos em 

condições de uso; 

f) Providenciar a contagem e verificação do estado de conservação dos equipamentos, 

bem como o das instalações, na presença de preposto designado pelo Contratante, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do contrato, para possíveis reparos, 

substituições ou reposições, durante o citado período; 

g) Utilizar as dependências vinculadas à execução do serviço, exclusivamente para 

atender ao objeto do contrato; 

h) Estabelecer e cobrar o cumprimento de padrões de conduta adequada na utilização 

dos saneantes, materiais e equipamentos utilizados. 

 

Do pessoal da Contratada: 

 

a) A Contratada deverá zelar pela administração do seu pessoal, adotando as medidas 

necessárias ao bom desempenho do serviço; 

b) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia 

recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs recomendados 

pela legislação, em especial a Norma do Ministério do Trabalho e Emprego no6 
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(Equipamentos de Proteção Individual), regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 

08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego; 

c) Para a execução dos serviços, a Contratada deve manter no local de trabalho o 

número suficiente e adequado de pessoal operacional, necessário ao exato cumprimento 

das obrigações assumidas; 

 

d) Manter como responsável técnico por estes serviços, profissional de nível superior 

em áreas correlatas ao objeto contratado (engenharia, agronomia, arquitetura, gestão 

ambiental, biologia, química), devidamente inscrito no Conselho Regional, o qual deve 

ter condições de ser acionado a qualquer momento, caso seja necessário; 

e) Cabe à Contratada manter os empregados dentro do padrão de higiene recomendado 

pela legislação vigente, fornecendo uniformes e equipamentos de proteção individual 

específicos para o desempenho das funções, sem ônus para os mesmos em 

conformidade com a Norma do Ministério do Trabalho e Emprego nº 6 (Equipamentos 

de Proteção Individual), regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, tais como: 

aventais, calças, camisas, capas de chuva, botas ou tênis antiderrapantes; 

 

f) Em relação ao pessoal empregado no serviço, a Contratada deverá: 

 

 Controlar a assiduidade e pontualidade do pessoal no serviço, comunicando 

imediatamente à Administração do Contratante eventuais alterações e atrasos e 

suprindo as eventuais ausências e assegurando-lhes meios de locomoção até o 

local de trabalho; 

 Fiscalizar e manter adequada conduta do seu pessoal nos setores de atividade, 

bem como, nas dependências do Contratante, fornecendo-lhes manual de 

procedimento contendo instruções acerca de obrigações, atos, atitudes e ações 

cabíveis e a serem evitadas durante o serviço; 

 Responsabilizar-se pela disciplina que seus empregados deverão ter durante suas 

horas de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito 

e cortesia, seja no relacionamento entre companheiros, seja no atendimento aos 

usuários; 

 Manter no local de trabalho um representante, como responsável pelos serviços e 

de seu pessoal, o qual responderá às solicitações e contatos junto ao Contratante. 

Providenciar, ato contínuo a eventuais impedimentos, a efetiva e imediata 

substituição do mesmo por profissional de experiência equivalente ou superior, 

conforme previsto na Lei Federal no 8.666/93; 

 Promover periodicamente treinamentos específicos, teóricos e práticos, para toda 

a equipe de trabalho, abordando, obrigatoriamente, a prevenção de acidentes de 

trabalho, combate a incêndio e temas relacionados à execução das atividades dos 

funcionários; 

 Nas atividades diárias, o funcionário da Contratada deverá usar uniforme 

completo, limpo, passado e identificado com crachá da empresa; 

 

g) Responsabilizar-se, em caso de greve da categoria envolvida nos serviços descritos 

neste memorial, pela manutenção total dos serviços contratados, para que não haja 

interrupção dos mesmos; 
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h) Todas as determinações dadas pelo Gestor do Contrato ao representante citado serão 

consideradas como dirigidas à Contratada, bem como todas as ações ou omissões desse 

funcionário, que venham a prejudicar a normalidade dos serviços; 

i) A Contratada deve apresentar mensalmente junto com a nota fiscal/ fatura os 

comprovantes de pagamento da folha do pessoal alocado para a execução deste objeto, 

seus benefícios e encargos. 

j) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

k) Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 

normas internas de segurança, medicina do trabalho e proteção ambiental; 

l) Manter funcionário devidamente capacitado e qualificado para operar máquinas, 

equipamentos e implementos, em conformidade com a legislação vigente. 

 

Controle de Qualidade dos Serviços Prestados: 

 

a) Manter a qualidade e uniformidade do serviço, independentemente das escalas de 

serviço adotadas. 
 

 

 

 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 - Inhangapi - Pará. 

 

ANEXO III 

DA MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/XX 

PROCESSO Nº XXXX/XX 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

INHANGAPI-PA E A 

EMPRESA.................................. 

NOS SEGUINTES TERMOS: 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, de um lado, como 

CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Inhangapi-Pa, com sede na Avenida 

Hernani Lameira, 440 – Vila Nova, inscrita no CNPJ sob o nº 05.171.921/0001-30, 

através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Egilásio Alves Feitosa, e de outro lado a 

empresa XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, com endereço na 

XXXXXXXXXXXX, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXX, 

representada por XXXXXXXXXXXX, XXX (QUALIFICAÇÃO) XXX, residente na 

XXXXXXXXXXXX,  CPF nº XXXXXXXXXXXXX, ajustam o presente contrato, nos 

termos das Leis nº 8.666/93, nº 8.883/97 e suas alterações, Lei 10.520/02, de acordo 

com os termos do Processo Licitatório nº 2017.006.03, na modalidade Pregão Presencial 

n° 031/2017, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, 

juntamente com a proposta apresentada pela Contratada datada de XX/XX/XXXX, 

ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que 

contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá também pelas cláusulas 

seguintes.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

1.1. Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

dos serviços de manutenção, conservação e limpeza de áreas públicas no Município de 

Inhangapi, compreendendo os serviços de capina manual, roçada manual, roçada 

mecanizada, intervenção de poda de árvores e arbustos e limpeza de bueiros e boca de 

lobos, com o fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas e equipamentos, 

conforme especificações técnicas, planilha de quantidades e preços.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:  

2.1. Conforme apurado no processo licitatório, a Contratante pagará à Contratada a 

importância ofertada, na forma da proposta final apresentada no valor global de R$-

??????;  

3.2. O preço acima referido, constante do resultado final do processo licitatório em 

referência, deverá se manter fixo e irretratável;  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:  
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4.1. O pagamento será efetuado na medida da prestação do (s) objeto (s), conforme 

estabelecido no Edital do processo licitatório, através de processos devidamente 

formalizados, conforme a legislação vigente.  

4.2. Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada 

fatura devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante.  

4.3. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 

4.320/64 e as alterações posteriores, e as disposições contidas na Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO 

CONTRATO:  

5.1. A vigência do Contrato terá início na data de sua assinatura, e terá o prazo de 12 

(doze) meses da assinatura do contrato, prazo este que, no interesse da Administração, 

poderá ser prorrogado através do termo aditivo, mantidas as prerrogativas da Lei nº 

8.666/93, art. 65.    

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

6.1. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com as disposições contidas no 

Anexo I e II do Edital. 

6.2. A empresa vencedora deverá iniciar a execução dos serviços de imediato, a contar 

da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das penalidades legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS FONTES DE RECURSOS:  

7.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária para o exercício de 2017:  

2028 – Manutenção da Sec. Municipal de Obras e Urbanismo. 

2005 – Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento.  

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

7.2. A (s) dotação (ões) informada (s) acima poderá (ão) ser adaptada (s) para atender o 

exercício seguinte; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

8.1. Compete à contratada:  

8.1.1. Pagar todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste Contrato, especialmente quanto ao INSS, FGTS e ISS, como 

estabelecido na legislação em vigor.  

8.2. Compete a Contratante:  

8.2.1. Pagar à Contratada o preço estabelecido na cláusula terceira, nos termos deste 

Contrato;  

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:  
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9.1. Durante a execução do Contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:  

9.1.1. Advertência;  

9.1.2. Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato;  

9.1.3. Suspensão para contratar com a Obras; 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para contratar com a Obras Pública;  

9.1.5. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. As multas serão 

calculadas pelo valor total do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:  

10.1. A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer 

indenização nos seguintes casos:  

10.1.1. Inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais 

e as previstas em Lei;  

10.1.2. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações e prazos;  

10.1.3. Atraso injustificado na prestação dos serviços;  

10.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato;  

10.1.5. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;  

10.1.6. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da 

sociedade;  

10.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal, exaradas no processo 

administrativo a que se refere o Contrato.  

10.1.8. A suspensão dos serviços por parte da Contratada, por prazo superior a 30 

(trinta) dias, salvo em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra;  

10.1.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante, 

decorrentes dos serviços prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra;  

10.1.10. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do Contrato;  

10.2. A Contratante poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 

contrato Por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a Contratada, neste 

caso, os Valores correspondentes às mercadorias já entregues até a data da rescisão.  

10.3. A rescisão do contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o 

presente nos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/97.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS:  

11.1. Os recursos, representações e pedidos de reconsideração, somente serão acolhidos 

nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO:  

12.1. A execução do contrato será acompanhada pela Secretaria Municipal de Obras, 

que deverá atestar a prestação dos serviços licitado, sem o que não será permitido 

qualquer pagamento, sendo designado um servidor municipal para tal fim, ou seja, 

quanto ao seu cumprimento e regularidade, devendo ainda anotar todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário a 

regularização dos problemas observados de acordo com o disposto nos arts. 67, 68, 69 e 

76 da Lei n° 8.666/93, sujeitando-se a Contratada a todas as condições impostas neste 

contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES:  

13.1. Fica o Contatado obrigado de manter, durante toda execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO:  

14.1. A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre 

as partes, reduzindo a termo no processo desde que haja conveniência para a Obras 

Pública.  

14.2. Os casos omissos no presente contrato serão dirimidos pelo Edital e pela 

legislação própria em vigor, a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem como a Lei 

10.520/02.  

14.3. Fica eleito o Foro da comarca de Inhangapi-Pa, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

14.4. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 
 

Inhangapi - PA, XX/XX/XXXX. 

 

Representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Egilásio Alves Feitosa 

CONTRATANTE 

 

Representada por XXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
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ANEXO - IV 

(Modelo) 

CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 

 

Através da presente, CREDENCIAMOS o (a) Sr (a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador (a) da Cédula de Identidade nº 

XXXXXXXXXXXXXX e CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, a participar da 

Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Inhangapi-Pa, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº 031/2017, supra-referenciada, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em seu 

nome, bem como formular propostas, praticar os demais atos inerentes ao certame, 

inclusive firmar contrato.  

 

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 - Inhangapi - Pará. 

 

ANEXO - V 

(Modelo) 

DECLARAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 

 

Pela presente, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº 

XXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que CUMPRE PLENAMENTE 

O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz. 

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO - VI 

(Modelo) 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 

 

Pela presente, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº 

XXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto 

no art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/02, que CUMPRE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO definidos no Edital da licitação do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 031/2017.  

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO – VII 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO ME/EPP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, com sede na Rua 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que é inscrita 

como XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como 

ME-EPP, e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 3º, da Lei 

Complementar 123/06, estando apta a usufruir direitos de que tratam os artigos 42 a 45 

da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo no presente certame.  

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO - VIII 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 

 

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXX, DECLARA, sob 

as penas da Lei, que até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA 

SUA HABILITAÇÃO no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores.  

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO - IX 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS DO CERTAME 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 

 

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXX, DECLARA, sob 

as penas da Lei, que teve acesso irrestrito a todos os documentos e peças que instruem o 

presente processo licitatório, não restando nenhum documento desconhecido nos autos 

que possa macular a licitude do procedimento.  

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO X 

 

ATESTADO DE VISITA 

 

Atestamos que o (a) Sr.(a) 

________________________________________, RG. nº _________________, da 

empresa ___________________________________________________________, 

visitou o local onde serão executadas os serviços referente ao Edital de Licitação, 

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, sendo prestadas todas as 

informações e condições para o cumprimento da obrigação objeto da Licitação. 

 

Inhangapi, (---) de (--------) de (------). 

 

 

 

____________________________ 

(---------------------------------) 

Engenheiro(a) 

Departamento de Obras 

 

 

 

Declaro que foram fornecidas pela Prefeitura Municipal de Inhangapi, todos os 

documentos e informações por mim solicitadas para o cumprimento das obrigações 

objeto da Licitação. 

 

Inhangapi, (---) de (--------) de (------). 

 

 

______________________________________________ 

Empresa: ______________________________________ 

Nome: ________________________________________ 

Cargo: ________________________________________ 
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