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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2022.12/CLHO-05159  
  

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), COM SEDE NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N, 

CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, 

TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ 

LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA 

ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS 

TERMOS DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666/1993 

E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ANEXOS.  

  

DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS:  07H 59MIN DO DIA 03/02/2023  

DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:  07H 59MIN DO DIA 10/02/2023  

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:  07H 59MIN DO DIA 15/02/2023  

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO 

PÚBLICA:  08H 00MIN DO DIA 15/02/2023  

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br  

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO  

  

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de 

preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza de fossas e caixas 

d’água, objetivando atender as necessidades do Município de Coelho Neto (MA), 

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, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.   

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.   

2. DO REGISTRO DE PREÇOS   

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.  

3. DO CREDENCIAMENTO  

3.1. O credenciamento para o presente certame será o cadastro do licitante no Portal de 

Compras Públicas, no endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br.  

3.2. 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.  

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
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praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

3.5. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante, que pagará ao 

provedor do sistema eletrônico o equivalente ao valor estabelecido pela mesmo de 

acordo com os Planos de Adesão, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o seu regulamento operacional.  

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.  

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que atendam a todas as exigências deste edital, inclusive 

quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas e seus 

anexos.  

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006.  

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente;  

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

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

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação;  

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;  

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).  

4.4. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao 

objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos:   

4.4.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos 

regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a 

recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário 

IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame.  

4.4.2. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus 

itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as 

licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em 
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conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE 

REFERÊNCIA).  

4.4.3. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO, o Licitante 

deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a 

descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); que 

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 

42 a 49; que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; que 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; que não possui, em sua 

cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal.  

4.4.4. Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os 

interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que 

atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, 

inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, 

através do site www.portaldecompraspublicas.com.br;  

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital.  

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do 

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.   

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

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 pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta.  
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5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances.  

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

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

dos seguintes campos:  

6.1.1. Valor unitário e total do item;  

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência, 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.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na prestação dos serviços.  

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação.   

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.  

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES   

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

7.2. 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.   

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

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

estas participarão da fase de lances.  

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes.  

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 

do valor consignado no registro.   

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.  
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7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 

E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado.  

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo.  

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, 

até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.  

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores.  

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo.  

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação.  

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.15. 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.   

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.   

7.17. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste  

Edital e seus anexos.   

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna 
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própria as microempresas e empresas de pequeno porte 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.  

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  

7.21. 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.  

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

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

e empresa de pequeno porte 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.  

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta.  

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.   

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos:  

7.25.1. no país;  

7.25.2. por empresas brasileiras;   

7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no  

País;  

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas ou os lances empatados.   

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá negociar 

com o licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta.  

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

pelos demais licitantes.  

7.27.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta.  

7.28. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

valor estimado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.   

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível.  

8.3.1. 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.  

8.3.2. Serão aceitos como comprovante de exequibilidade da proposta, os seguintes 

documentos atualizados, sem prejuízo de outros que forem julgados pertinentes: 

planilha de composição de custos acompanhada de notas fiscais de entrada e 

saída, notas de empenho e contratos firmados com órgãos da Administração 

Pública.   

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita.  

8.5. Quando a sessão for suspensa para a realização de diligência, o pregoeiro deverá 

informar no sistema, no mínimo com 24 horas de antecedência, data e hora para 

divulgar o resultado da mesma, bem como as providências que foram adotadas.  

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de 

não aceitação da proposta.  

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.   

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo 

do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

8.6.3. Quando for concedido prazo para envio de documentos, nos termos deste edital, 

o pregoeiro deverá informar no sistema a data e o horário em que será retomada 

a sessão para a confirmação do recebimento dos mesmos e, se for o caso, o 

resultado decorrente de sua análise.  

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  
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8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade.  

8.9. 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.  

8.9.1. 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.  

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

pelos demais licitantes.  

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, 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.  

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.   

9. DA HABILITAÇÃO    

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

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros:    

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

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

b) 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).    

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.   

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).  

9.1.2. 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.  

9.1.2.1. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação.  

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação.  

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica.  

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da 

abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 

proposta, a respectiva documentação atualizada.  

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação.  

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital.  

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos.  

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz.  

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.  

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 

nos itens a seguir, para fins de habilitação:  

9.8. Habilitação jurídica:   

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

9.8.3. 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;  

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência;  

9.8.5. 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;  

9.8.6. 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 
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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;  

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização;  

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

consolidação respectiva de documento de identificação dos administradores.  

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:  

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso;  

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.  

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a 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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

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

contratual;   

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débito e Certidão Negativa de Dívida 

Ativa;  

9.9.7. prova de regularidade com a Fazenda municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débito e Certidão Negativa de Dívida 

Ativa;  

9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;   

9.9.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação.  

9.10. Qualificação Econômico-Financeira.  

9.10.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou 

de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 

omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua 

apresentação;  
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9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

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

9.10.2.1. 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;  

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social;  

9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 

da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.  

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), superiores a 1 (um) 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  

LC =  

Passivo Circulante  

  

9.10.4. 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, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente.   

9.11.  Qualificação Técnica    

9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos 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.  

9.11.2. Apresentar Responsável Técnico devidamente habilitado para o exercício das 

funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas.  
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9.11.2.1. O responsável técnico acima elencado deverá pertencer ao quadro da licitante, 

na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste Edital: o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com a licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação futura, caso a licitante se sagre vencedora do 

certame. A declaração deverá ser assinada pelo responsável técnico com sua 

identificação ao final.  

9.11.3. Comprovante de registro ou inscrição, no Conselho Regional competente, da 

empresa licitante e do responsável técnico indicado para execução dos serviços, por meio 

de certidão ou outro documento expedido pelo respectivo Conselho, conforme art. 8º, da 

RDC/ANVISA nº52, de 22/10/2009.  

9.11.4. Licença de Operação fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente (Estadual – 

SEMA ou Municipal), comprovando que a empresa está apta a desenvolver os serviços a 

que lhe são atribuídos, uma vez que envolve o manuseio de produtos altamente poluentes.  

9.11.5. Licença Sanitária expedida pelo Poder Executivo Municipal do domicílio da 

empresa licitante, nos termos da Lei Federal nº 8.080/90 e da Resolução Anvisa RDC nº 

52/09, caso o Município possua autoridade sanitária.  

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.  

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação.  

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa.  

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista 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 e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.   

9.16. 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, 

sempre com antecedência mínima de 24 horas.  

9.17. 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.  
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9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

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.  

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor.  

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

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

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 

as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;  

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento;  

10.1.3. o prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;  

10.2. 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.  

10.3. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro 

do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.  

10.4. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo 

sem o envio da proposta pelo vencedor, não serão considerados, para fins de análise, sob 

qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço fora do prazo, sendo realizado, pelo 

Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.  

10.5. 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.  

10.5.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

10.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, 
com o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º 

da Lei nº 8.666/93).  

10.6.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.  

10.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação.  

10.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante.  

10.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.  
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10.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos.  

11. DOS RECURSOS  

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de 30 (trinta) 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.  

11.2. 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.  

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito.  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias úteis 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 úteis, que começarão a 

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

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

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

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

constante neste Edital.  

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam.  

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.   

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta.  

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório, com antecedência mínima de 24 horas.  

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

sistema, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados.  

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   
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13.1. 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.  

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

competente homologará o procedimento licitatório.   

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO   

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS   

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos serviços na presente contratação.  

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

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

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 

cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte 

e quatro) horas quando solicitado a assinatura eletrônica certificada.  

16.2. 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.  

16.3. 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, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 

demais condições.  

16.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 

margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;  

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente.  

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 

24 (vinte e quatro) horas quando solicitado a assinatura eletrônica certificada.  

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

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que:  

17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;  

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos;  
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17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.  

17.4. O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro do exercício financeiro em 

que for formalizado o contrato.   

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público.  

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo 

licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.   

17.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas 

no edital e anexos.  

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais 

cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços.  

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL  

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.  

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência.  

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

21. DO PAGAMENTO   

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital.  

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

22.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de 

Referência e na Minuta do Contrato, anexos desse Edital.  

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA   

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado.  

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado.  

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva.  
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23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a 

ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 

Decreto n° 7.892/2013.  

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  

24.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos.  

24.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame.  

24.4. Os pedidos de esclarecimento referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

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

pública.  

24.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  

24.6. A impugnação ao Edital ou o pedido de esclarecimento deverão ser dirigidos ao 

Pregoeiro e encaminhados exclusivamente pelo sistema eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

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

certame.  

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.  

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração.  

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

25.1. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA o direito de, no interesse 

da Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou 

indenização, adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando 

conhecimento aos interessados através  e-mail ou outro meio adequado, com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente marcada, como também o de 

alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a 

esta licitação, ou ainda revogar o processo licitatório por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.  

25.2. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas 

exigências e condições.  

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

25.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.    

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

o horário de Brasília – DF.  

25.6. 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 habilitação e classificação.  

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

25.8. 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.   

25.9. 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.  

25.10. 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 Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA  

25.11. 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.  

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

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

25.13. O Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover 

diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública.  

25.14. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus Anexos, deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil.   

25.15. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório 

apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos 

consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.   

25.16. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  

25.17. Serão aceitas somente cópias legíveis.  

25.18. O Pregoeiro reserva-se ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário.  

25.19. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros 

formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não 

prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam 

os direitos dos demais licitantes.  

25.20. As decisões do Pregoeiro, bem como os demais atos de interesse dos licitantes, serão 

comunicados diretamente aos licitantes, preferencialmente via ‘e-mail’. Caso não 

possam ser feitas diretamente aos seus representantes, serão publicadas no Diário Oficial 

do Município de Coelho Neto - MA  
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25.21. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das 

propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito 

estiver suspenso.  

25.22. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O 

PREGÃO PODERÁ SER SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO 

PELO PREGOEIRO VIA CHAT.  

25.23. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico Edital completo está 
disponível  para  consulta  e  retirada  nos  endereços 

 eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://site.tce.ma.gov.br/, e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos mediante solicitação ao Pregoeiro, no endereço 

Praça Getúlio Vargas – s/n – Centro, nos dias úteis, no horário das 08 h às 12 h, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados.  

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

25.24.1. ANEXO I - Termo de Referência  

25.24.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços  

25.24.3. ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços  

25.24.4. ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato  

  

Coelho Neto - MA, 26 de Janeiro de 2023. 

  

 

 

 

  

Sérgio Ricardo Viana Bastos  

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

  

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA  

  

1.  DO OBJETO  

1.1 O presente documento tem por finalidade definir e especificar os requisitos, objetivos e 

características básicas necessárias, com intuito de realizar o registro de preços para futuras e 

eventuais contratações de empresas especializadas para a prestação de serviços de dedetização, 

desratização, descupinização e limpeza de fossas e caixas d’água, objetivando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.  

1.2 Planilha de descrição e quantitativo.  

Item  Descrição  Unidade  Quant.  
Valor 

Unit. (R$)  
Valor Total 

(R$)  

1  

SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento das 

áreas infestadas através de perfuração do local (sistema de 

injeção) e aplicação de cupinicida por meio de 

pulverização e/ou injeção, saturando a área a ser tratada 

para sua proteção contra o ataque de cupins. Serviço de 

Barreira Química na alvenaria inferior e superior, parte 

interna e externa. Tratamento das tubulações e pontos de 

fiação elétrica com cupinicida em pó, quando se fizer 

necessário. Após cada aplicação, a empresa especializada 

deverá fornecer à Contratante o comprovante de execução 

do serviço contendo, no mínimo, as informações contidas 

no Art. 20 da Resolução- RDC nº 52, de 22 de outubro 

2009, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Local de aplicação: A aplicação 

deverá ser efetuada por medição de área (m²) nas 

instalações (áreas construídas), podendo englobar todas as 

instalações ou partes delas.  

Metro 

Quadrado  
851.837,68  1,45 1.235.164,64  
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2  

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO, 

DESRATIZAÇÃO e barreira química interna, contra 

diversos tipos de insetos rasteiros e roedores (baratas, 

formigas, traças, pulgas, percevejos, carrapatos, aranhas, 

cupins, escorpiões, moscas e mosquitos, inclusive ratos e 

lagartixas) em prédios públicos (próprios e/ou locados) do 

município, conforme Planilha em Anexo. Deverá ser 

usado produto eficaz e sem odor, inofensivo a seres 

humanos. OBSERVAÇÕES A SEREM SEGUIDAS 

PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O serviço a 

ser contratado é de descupinização, desratização e 

controle de pragas tais como: baratas e formigas e 

implantação de barreira química na aérea interna. Exige 

serviços técnicos altamente qualificados, que utilize 

tecnologia de proteção segura sem agressão ao meio 

ambiente e aos imóveis como um todo e seu acervo 

bibliográfico e documental; 1 - Os serviços executados 

deverão abranger desinfestação em salas, banheiros, 

forros, incluindo caixas de esgoto e caixas de passagem 

de cabos elétricos e de lógica; 2- A empresa que realizar o 

serviço deverá apresentar atestados de vigilância sanitária 

(ou equivalente) para os serviços prestados; 3 - Os 

serviços devem ter validade mínima de 3 meses. 4 - Após 

a realização dos serviços, a empresa  
deverá fornecer documento/certificado de garantia, no 

qual especifique o prazo de validade dos serviços e 

produtos aplicados. No período de validade dos serviços, 

a empresa deverá dar toda a assistência que se fizer 

necessária para garantir o controle da infestação nas áreas 

tratadas.  

Metro 

Quadrado  
501.837,68  0,53  265.973,97  

3  

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE 
SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: Limpeza dos 
ambientes e desinfecção de superfícies em geral, de forma 
a promover a remoção de resquícios de vírus 
transmissores do Covid-19 (novo coronavírus); mediante 
aplicação de químicos específicos para desinfecção de 
superfícies, de ação rápida, que elimine vírus, não 
tóxicos, inodoros, não corrosivo ou abrasivo, 
biodegradável, registrado na  
Agencia Nacional de Vigilância de Saúde respeitando a  
Nota Técnica nº  
22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, com 

comprovação de efetividade contra o coronavírus 

borrifados com atomizador a gasolina para aplicação em 

tratamento fitossanitário com potência mínima de 1,7CV 

a 6500 RPM, por mão de obra adequada e treinada para 

execução dos serviços fazendo uso de todos os 

Equipamentos de Proteção Individual EPI’S 

regulamentados por norma (ex: mascaras, luvas e 

vestimentas adequadas entre outros Epi’s), nas superfícies 

tais como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, 

janelas, veículos, equipamentos, instalações sanitárias, 

Metro 

Quadrado  
501.837,68  1,34 672.462,49  
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grades de ar condicionado e/ou exaustor, mobiliários e 

demais locais que estejam a disposição das equipes no 

enfrentamento a proliferação do Covid-19 nas instalações 

administrativas e de atendimento ao público, em anexo. 

4  

LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE 

LOBO: Serviço de desentupimento, desinfecção e 

limpeza dos ramais, tubulações e conexões das caixas de 

gordura e caixas de fossas, com fornecimento de todo 

material.  

Metro 

Cúbico  
5.109,80  101,48  518.542,50  

5  

MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE  
RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL:  SERVIÇO 
DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS OU CAIXAS 
D'ÁGUA. Prestação de serviços, procedida da 
higienização completa do local, áreas interna e externa, 
escovação interna, remoção e destinação do material 
lodoso de algas e fungos, aplicação de produtos 
recomendados pela ANVISA para desinfecção e 
higienização, visando eliminar bactérias patogênicas, 
germes nocivos e coliformes fecais não sendo permitido, 
ao término dos trabalhos, a existência de cloro residual 
livre acima do teor máximo permitido na Portaria nº 518, 
de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde.  
Verificação de existência de possíveis fissuras ou falhas. 

Os produtos, bem como os procedimentos na execução da 

limpeza, deverão estar de acordo com as exigências dos 

órgãos Governamentais e em conformidade com a 

legislação ambiental em vigor. Garantia de 6 meses com 

CERTIFICADO de tratamento.  

Metro 

Cúbico  
6.902  17,23  118.921,46  

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)  2.811.065,06  

  

1.3 A execução dos serviços será efetuada nos imóveis pertencentes a Administração Pública 

Municipal, localizadas na sede e na zona rural do município, correndo por conta da licitante 

vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários e outros, se existentes, decorrentes da prestação dos serviços.  

1.4 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgãos e entidades 

participantes.  

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  

Item  Descrição  Unidade  Quant.  

1  

SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento das áreas  
infestadas através de perfuração do local (sistema de injeção) e 

aplicação de cupinicida por meio de pulverização e/ou injeção, 

saturando a área a ser tratada para sua proteção contra o ataque de 

cupins. Serviço de Barreira Química na alvenaria inferior e 

superior, parte interna e externa. Tratamento das tubulações e 

pontos de fiação elétrica com cupinicida em pó, quando se fizer 

necessário. Após cada aplicação, a empresa especializada deverá 

fornecer à Contratante o comprovante de execução do serviço 

contendo, no mínimo, as informações contidas no Art. 20 da 

Resolução- RDC nº 52, de 22 de outubro 2009, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Local de 

aplicação: A aplicação deverá ser efetuada por medição de área 

(m²) nas instalações (áreas construídas), podendo englobar todas as 

Metro 

Quadrado  
21.837,68  
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instalações ou partes delas.  

2  

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO,  
DESRATIZAÇÃO e barreira química interna, contra diversos 
tipos de insetos rasteiros e roedores (baratas, formigas, traças, 
pulgas, percevejos, carrapatos, aranhas, cupins, escorpiões, moscas 
e mosquitos, inclusive ratos e lagartixas) em prédios públicos 
(próprios e/ou locados) do município, conforme Planilha em 
Anexo. Deverá ser usado produto eficaz e sem odor, inofensivo a 
seres humanos. OBSERVAÇÕES A SEREM SEGUIDAS PARA A  
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O serviço a ser contratado é de 

descupinização, desratização e controle de pragas tais como: baratas 

e formigas e implantação de barreira química na aérea interna. 

Exige serviços técnicos altamente qualificados, que utilize 

tecnologia de proteção segura sem agressão ao meio ambiente e aos 

imóveis como um todo e seu acervo bibliográfico e documental; 1 - 

Os serviços executados deverão abranger desinfestação em salas, 

banheiros, forros, incluindo caixas de esgoto e caixas de passagem 

de cabos elétricos e de lógica; 2- A empresa que realizar o serviço 

deverá apresentar atestados de vigilância sanitária (ou equivalente) 

para os serviços prestados; 3 - Os serviços devem ter validade 

mínima de 3 meses. 4 - Após a realização dos serviços, a empresa 

deverá fornecer documento/certificado de garantia, no qual 

especifique o prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. 

No período de validade dos serviços, a empresa deverá dar toda a 

assistência que se fizer necessária para garantir o controle da 

infestação nas áreas tratadas.  

Metro 

Quadrado  
21.837,68  
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3  

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE  
SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: Limpeza dos ambientes 

e desinfecção de superfícies em geral, de forma a promover a 

remoção de resquícios de vírus transmissores do Covid-19 (novo 

coronavírus); mediante aplicação de químicos específicos para 

desinfecção de superfícies, de ação rápida, que elimine vírus, não 

tóxicos, inodoros, não corrosivo ou abrasivo, biodegradável, 

registrado na Agencia Nacional de Vigilância de Saúde respeitando 

a Nota Técnica nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, 

com comprovação de efetividade contra o coronavírus borrifados 

com atomizador a gasolina para aplicação em tratamento 

fitossanitário com potência mínima de 1,7CV a 6500 RPM, por 

mão de obra adequada e treinada para execução dos serviços 

fazendo uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual 

EPI’S regulamentados por norma (ex: mascaras, luvas e 

vestimentas adequadas entre outros Epi’s), nas superfícies tais 

como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, janelas, 

veículos, equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar 

condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais locais que 

estejam a disposição das equipes no enfrentamento a proliferação 

do Covid-19 nas instalações administrativas e de atendimento ao 

público, em anexo.  

Metro 

Quadrado  
21.837,68  

4  

LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO: Serviço 

de desentupimento, desinfecção e limpeza dos ramais, tubulações e 

conexões das caixas de gordura e caixas de fossas, com 

fornecimento de todo material.  

Metro 

Cúbico  
77,30  

5  

MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA POTÁVEL:  SERVIÇO DE LIMPEZA DE  
RESERVATÓRIOS OU CAIXAS D'ÁGUA. Prestação de serviços, 

procedida da higienização completa do local, áreas interna e 

externa, escovação interna, remoção e destinação do material 

lodoso de algas e fungos, aplicação de produtos recomendados pela 

ANVISA para desinfecção e higienização, visando eliminar 

bactérias patogênicas, germes nocivos e coliformes fecais não 

sendo permitido, ao término dos trabalhos, a existência de cloro 

residual livre acima do teor máximo permitido na Portaria nº 518, 

de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde. Verificação de 

existência de possíveis fissuras ou falhas. Os produtos, bem como 

os procedimentos na execução da limpeza, deverão estar de acordo 

com as exigências dos órgãos Governamentais e em conformidade 

com a legislação ambiental em vigor. Garantia de 6 meses com 

CERTIFICADO de tratamento.  

Metro 

Cúbico  
5.552  

  

 ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação   

Item  Descrição  Unidade  Quant.  
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1  

SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento das áreas 

infestadas através de perfuração do local (sistema de injeção) e 

aplicação de cupinicida por meio de pulverização e/ou injeção, 

saturando a área a ser tratada para sua proteção contra o ataque de 

cupins. Serviço de Barreira Química na alvenaria inferior e 

superior, parte interna e externa. Tratamento das tubulações e 

pontos de fiação elétrica com cupinicida em pó, quando se fizer 

necessário. Após cada aplicação, a empresa especializada deverá 

fornecer à Contratante o comprovante de execução do serviço 

contendo, no mínimo, as informações contidas no Art. 20 da 

Resolução- RDC nº 52, de 22 de outubro 2009, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Local de 

aplicação: A aplicação deverá ser efetuada por medição de área 

(m²) nas instalações (áreas construídas), podendo englobar todas as 

instalações ou partes delas.  

Metro 

Quadrado  
600.000  

2  
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO,  
DESRATIZAÇÃO e barreira química interna, contra diversos  

Metro 

Quadrado  
200.000  

 tipos de insetos rasteiros e roedores (baratas, formigas, traças, 
pulgas, percevejos, carrapatos, aranhas, cupins, escorpiões, moscas 
e mosquitos, inclusive ratos e lagartixas) em prédios públicos 
(próprios e/ou locados) do município, conforme Planilha em 
Anexo. Deverá ser usado produto eficaz e sem odor, inofensivo a 
seres humanos. OBSERVAÇÕES A SEREM SEGUIDAS PARA A  
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O serviço a ser contratado é de 

descupinização, desratização e controle de pragas tais como: 

baratas e formigas e implantação de barreira química na aérea 

interna. Exige serviços técnicos altamente qualificados, que utilize 

tecnologia de proteção segura sem agressão ao meio ambiente e aos 

imóveis como um todo e seu acervo bibliográfico e documental; 1 - 

Os serviços executados deverão abranger desinfestação em salas, 

banheiros, forros, incluindo caixas de esgoto e caixas de passagem 

de cabos elétricos e de lógica; 2- A empresa que realizar o serviço 

deverá apresentar atestados de vigilância sanitária (ou equivalente) 

para os serviços prestados; 3 - Os serviços devem ter validade 

mínima de 3 meses. 4 - Após a realização dos serviços, a empresa 

deverá fornecer documento/certificado de garantia, no qual 

especifique o prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. 

No período de validade dos serviços, a empresa deverá dar toda a 

assistência que se fizer necessária para garantir o controle da 

infestação nas áreas tratadas.  

  



  

SECRETARIA MUNICIPAL DE  

PLANEJAMENTO E GESTÃO  
  

 

 

3  

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE  
SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: Limpeza dos ambientes 

e desinfecção de superfícies em geral, de forma a promover a 

remoção de resquícios de vírus transmissores do Covid-19 (novo 

coronavírus); mediante aplicação de químicos específicos para 

desinfecção de superfícies, de ação rápida, que elimine vírus, não 

tóxicos, inodoros, não corrosivo ou abrasivo, biodegradável, 

registrado na Agencia Nacional de Vigilância de Saúde respeitando 

a Nota Técnica nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, 

com comprovação de efetividade contra o coronavírus borrifados 

com atomizador a gasolina para aplicação em tratamento 

fitossanitário com potência mínima de 1,7CV a 6500 RPM, por 

mão de obra adequada e treinada para execução dos serviços 

fazendo uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual 

EPI’S regulamentados por norma (ex: mascaras, luvas e 

vestimentas adequadas entre outros Epi’s), nas superfícies tais 

como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, janelas, 

veículos, equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar 

condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais locais que 

estejam a disposição das equipes no enfrentamento a proliferação 

do Covid-19 nas instalações administrativas e de atendimento ao 

público, em anexo.  

Metro 

Quadrado  
200.000  

4  

LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO: Serviço 

de desentupimento, desinfecção e limpeza dos ramais, tubulações e 

conexões das caixas de gordura e caixas de fossas, com 

fornecimento de todo material.  

Metro Cúbico  30  

5  

MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA POTÁVEL:  SERVIÇO DE LIMPEZA DE  
RESERVATÓRIOS OU CAIXAS D'ÁGUA. Prestação de serviços, 

procedida da higienização completa do local, áreas interna e 

externa, escovação interna, remoção e destinação do material 

lodoso de algas e fungos, aplicação de produtos recomendados pela 

ANVISA para desinfecção e higienização, visando eliminar 

bactérias patogênicas, germes nocivos e coliformes fecais não 

sendo permitido, ao término dos trabalhos, a existência de cloro 

residual livre acima do teor máximo permitido na Portaria nº 518, 

de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde. Verificação de 

existência de possíveis fissuras ou falhas. Os produtos, bem como 

os procedimentos na execução da limpeza, deverão estar de acordo  

Metro Cúbico  800  

 com as exigências dos órgãos Governamentais e em conformidade 

com a legislação ambiental em vigor. Garantia de 6 meses com 

CERTIFICADO de tratamento.  

  

  

 ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde   

  Descrição  Unidade  Quant.  
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1  

SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento das áreas  
infestadas através de perfuração do local (sistema de injeção) e 

aplicação de cupinicida por meio de pulverização e/ou injeção, 

saturando a área a ser tratada para sua proteção contra o ataque de 

cupins. Serviço de Barreira Química na alvenaria inferior e 

superior, parte interna e externa. Tratamento das tubulações e 

pontos de fiação elétrica com cupinicida em pó, quando se fizer 

necessário. Após cada aplicação, a empresa especializada deverá 

fornecer à Contratante o comprovante de execução do serviço 

contendo, no mínimo, as informações contidas no Art. 20 da 

Resolução- RDC nº 52, de 22 de outubro 2009, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Local de 

aplicação: A aplicação deverá ser efetuada por medição de área 

(m²) nas instalações (áreas construídas), podendo englobar todas as 

instalações ou partes delas.  

Metro 

Quadrado  
150.000  

2  

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO,  
DESRATIZAÇÃO e barreira química interna, contra diversos 
tipos de insetos rasteiros e roedores (baratas, formigas, traças, 
pulgas, percevejos, carrapatos, aranhas, cupins, escorpiões, moscas 
e mosquitos, inclusive ratos e lagartixas) em prédios públicos 
(próprios e/ou locados) do município, conforme Planilha em 
Anexo. Deverá ser usado produto eficaz e sem odor, inofensivo a 
seres humanos. OBSERVAÇÕES A SEREM SEGUIDAS PARA 
A  
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O serviço a ser contratado é de 

descupinização, desratização e controle de pragas tais como: 

baratas e formigas e implantação de barreira química na aérea 

interna. Exige serviços técnicos altamente qualificados, que utilize 

tecnologia de proteção segura sem agressão ao meio ambiente e aos 

imóveis como um todo e seu acervo bibliográfico e documental; 1 - 

Os serviços executados deverão abranger desinfestação em salas, 

banheiros, forros, incluindo caixas de esgoto e caixas de passagem 

de cabos elétricos e de lógica; 2- A empresa que realizar o serviço 

deverá apresentar atestados de vigilância sanitária (ou equivalente) 

para os serviços prestados; 3 - Os serviços devem ter validade 

mínima de 3 meses. 4 - Após a realização dos serviços, a empresa 

deverá fornecer documento/certificado de garantia, no qual 

especifique o prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. 

No período de validade dos serviços, a empresa deverá dar toda a 

assistência que se fizer necessária para garantir o controle da 

infestação nas áreas tratadas.  

Metro 

Quadrado  
200.000  
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3  

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE  
SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: Limpeza dos ambientes 

e desinfecção de superfícies em geral, de forma a promover a 

remoção de resquícios de vírus transmissores do Covid-19 (novo 

coronavírus); mediante aplicação de químicos específicos para 

desinfecção de superfícies, de ação rápida, que elimine vírus, não 

tóxicos, inodoros, não corrosivo ou abrasivo, biodegradável, 

registrado na Agencia Nacional de Vigilância de Saúde respeitando 

a Nota Técnica nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, 

com comprovação de efetividade contra o coronavírus borrifados 

com atomizador a gasolina para aplicação em tratamento 

fitossanitário com potência mínima de 1,7CV a 6500 RPM, por 

mão de obra adequada e treinada para execução dos serviços 

fazendo uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual 

EPI’S regulamentados por norma (ex: mascaras, luvas e 

vestimentas adequadas entre outros Epi’s), nas superfícies tais 

como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, janelas, 

veículos, equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar 

condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais locais que 

estejam a disposição das equipes no enfrentamento a proliferação 

do Covid-19 nas instalações administrativas e de atendimento ao 

público, em anexo.  

Metro 

Quadrado  
200.000  

4  

LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO: Serviço 

de desentupimento, desinfecção e limpeza dos ramais, tubulações e 

conexões das caixas de gordura e caixas de fossas, com 

fornecimento de todo material.  

Metro Cúbico  5.000  

5  

MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA POTÁVEL:  SERVIÇO DE LIMPEZA DE  
RESERVATÓRIOS OU CAIXAS D'ÁGUA. Prestação de serviços, 

procedida da higienização completa do local, áreas interna e 

externa, escovação interna, remoção e destinação do material 

lodoso de algas e fungos, aplicação de produtos recomendados pela 

ANVISA para desinfecção e higienização, visando eliminar 

bactérias patogênicas, germes nocivos e coliformes fecais não 

sendo permitido, ao término dos trabalhos, a existência de cloro 

residual livre acima do teor máximo permitido na Portaria nº 518, 

de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde. Verificação de 

existência de possíveis fissuras ou falhas. Os produtos, bem como 

os procedimentos na execução da limpeza, deverão estar de acordo 

com as exigências dos órgãos Governamentais e em conformidade 

com a legislação ambiental em vigor. Garantia de 6 meses com 

CERTIFICADO de tratamento.  

Metro Cúbico  500  

  

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania  

Item  Descrição  Unidade  Quant.  
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1  

SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento das áreas 

infestadas através de perfuração do local (sistema de injeção) e 

aplicação de cupinicida por meio de pulverização e/ou injeção, 

saturando a área a ser tratada para sua proteção contra o ataque de 

cupins. Serviço de Barreira Química na alvenaria inferior e 

superior, parte interna e externa. Tratamento das tubulações e 

pontos de fiação elétrica com cupinicida em pó, quando se fizer 

necessário. Após cada aplicação, a empresa especializada deverá 

fornecer à Contratante o comprovante de execução do serviço 

contendo, no mínimo, as informações contidas no Art. 20 da 

Resolução- RDC nº 52, de 22 de outubro 2009, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Local de 

aplicação: A aplicação deverá ser efetuada por medição de área 

(m²) nas instalações (áreas construídas), podendo englobar todas 

as instalações ou partes delas.  

Metro 

Quadrado  
80.000  

2  

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO,  
DESRATIZAÇÃO e barreira química interna, contra diversos 

tipos de insetos rasteiros e roedores (baratas, formigas, traças, 

pulgas, percevejos, carrapatos, aranhas, cupins, escorpiões, 

moscas e mosquitos, inclusive ratos e lagartixas) em prédios 

públicos (próprios e/ou locados) do município, conforme Planilha 

em Anexo. Deverá ser usado produto eficaz e sem odor, 

inofensivo a seres humanos. OBSERVAÇÕES A SEREM 

SEGUIDAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O 

serviço a ser contratado é de descupinização, desratização e 

controle de pragas tais como: baratas e formigas e implantação de 

barreira química na aérea interna. Exige serviços técnicos 

altamente qualificados, que utilize tecnologia de proteção segura 

sem agressão ao meio ambiente e aos imóveis como um todo e 

seu acervo bibliográfico e documental; 1 - Os serviços executados 

deverão abranger desinfestação em salas, banheiros, forros, 

incluindo caixas de esgoto e caixas de passagem de cabos 

elétricos e de lógica; 2- A empresa que realizar o serviço deverá 

apresentar atestados de vigilância sanitária (ou equivalente) para 

os serviços prestados; 3 - Os serviços devem ter validade mínima 

de 3 meses. 4 - Após a realização dos serviços, a empresa deverá 

fornecer documento/certificado de garantia, no qual especifique o 

prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. No período 

de validade dos serviços, a empresa deverá dar toda a assistência 

que se fizer necessária para garantir o controle da infestação nas 

áreas tratadas.  

Metro 

Quadrado  
80.000  
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3  

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE 

SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: Limpeza dos  
ambientes e desinfecção de superfícies em geral, de forma a 
promover a remoção de resquícios de vírus transmissores do 
Covid-19 (novo coronavírus); mediante aplicação de químicos 
específicos para desinfecção de superfícies, de ação rápida, que 
elimine vírus, não tóxicos, inodoros, não corrosivo ou abrasivo, 
biodegradável, registrado na Agencia Nacional de Vigilância de  
Saúde respeitando a Nota Técnica nº 
22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, com  
comprovação de efetividade contra o coronavírus borrifados com 

atomizador a gasolina para aplicação em tratamento fitossanitário 

com potência mínima de 1,7CV a 6500 RPM, por mão de obra 

adequada e treinada para execução dos serviços fazendo uso de 

todos os Equipamentos de Proteção Individual EPI’S 

regulamentados por norma (ex: mascaras, luvas e vestimentas 

adequadas entre outros Epi’s), nas superfícies tais como: pisos, 

paredes/divisórias, tetos, portas/visores, janelas, veículos, 

equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar condicionado 

e/ou exaustor, mobiliários e demais locais que estejam a 

disposição das equipes no enfrentamento a proliferação do Covid-

19 nas instalações administrativas e de atendimento ao público, 

em anexo.  

Metro 

Quadrado  
80.000  

4  

LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO: 

Serviço de desentupimento, desinfecção e limpeza dos ramais, 

tubulações e conexões das caixas de gordura e caixas de fossas, 

com fornecimento de todo material.  

Metro 

Cúbico  
2,5  

5  

MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

DE ÁGUA POTÁVEL:  SERVIÇO DE LIMPEZA DE 

RESERVATÓRIOS OU CAIXAS D'ÁGUA. Prestação de 

serviços, procedida da higienização completa do local, áreas 

interna e externa, escovação interna, remoção e destinação do 

material lodoso de algas e fungos, aplicação de produtos 

recomendados pela ANVISA para desinfecção e higienização, 

visando eliminar bactérias patogênicas, germes nocivos e 

coliformes fecais não sendo permitido, ao término dos trabalhos, a  
existência de cloro residual livre acima do teor máximo permitido 

na Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 do Ministério da 

Saúde. Verificação de existência de possíveis fissuras ou falhas. 

Os produtos, bem como os procedimentos na execução da 

limpeza, deverão estar de acordo com as exigências dos órgãos 

Governamentais e em conformidade com a legislação ambiental 

em vigor. Garantia de 6 meses com CERTIFICADO de 

tratamento.  

Metro 

Cúbico  
50  

  

2. DA BASE LEGAL  

2.1.1 Será tomado como fundamentação legal a o disposto nas seguintes legislações:  

2.1.1.1 Lei Federal n°. 8.666, 17 de junho de 1993, art. 14°. Nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu 

pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa;  
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2.1.1.2 Lei Federal n°. 10.520, 17 de julho de 2002, inciso II do art. 3° - a definição do objeto 

deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;  

2.1.1.3 Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Registro de Preços;  

2.1.1.4 Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas posteriores alterações, 

que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e dispõe 

sobre participação de microempresa e empresa de pequeno porte em licitações públicas.  

  

3. DA JUSTIFICATIVA  

3.1.1 Trata-se de contratação de suma importância, em razão da necessidade de se selecionar a 

melhor proposta, com base nos princípios administrativos da publicidade, moralidade, 

impessoalidade e eficiência, bem como em critérios técnicos, para a contratação dos 

serviços, haja vista, que o controle sistemático de controle de pragas urbanas (insetos) e 

animais pequenos, tais como: baratas, moscas, pernilongos, formigas, escorpiões, 

morcegos, ratos, pombos, caramujos, entre outros que se proliferam desordenadamente nos 

diversos ambientes deste município colocando e/ou oferecendo risco à saúde da nossa 

população e visitantes, os quais se encaixam na lista de animais sinantrópicos (expressão 

utilizada para designar animais que habitam locais próximos ao homem e se adaptam a 

viver junto do ser humano), é de suma importância para a saúde pública.  

3.1.2 As pragas urbanas têm por características biológicas o alto índice de resistência e a adaptação 

sobre os mais diversos meios. Por isso, o ambiente urbano torna-se o principal habitat para 

essas espécies, pois oferece condições como umidade, alimentação e muitos ambientes 

baldios. Com isso, o seu extermínio é bastante dificultado. A maioria dessas espécies 

costuma se reproduzir durante o inverno e se prolifera durante o verão.  

3.1.3 São muitas as doenças causadas pelas pragas urbanas, a principal delas, atualmente, é a 

dengue que é transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti, que também é 

responsável pela Febre Amarela, e pode até matar, outra doença que costuma ser causada 

por pragas é a Leptospirose, transmitida através do contato humano com a urina do rato. 

Seus sintomas são semelhantes aos da gripe, e também pode matar. Portanto, nota-se que o 

controle das pragas não é tão somente uma questão de conforto e higiene, mas um caso de 

saúde pública.  

3.1.4 É preciso registrar, contudo, que o crescimento do número de insetos e pequenos animais nas 

cidades são fruto do processo de crescimento no espaço urbano, o que proporciona a 

proliferação de pragas e as doenças por elas causadas. Para combater as pragas, não basta 

simplesmente uma boa dedetização, mas sim de um controle de pragas efetivo. Nesse 

sentido, vemos a indigência da contratação de empresa especializada.  

3.1.5 Portanto, entende - se que a saúde no Brasil é um sistema de importância reconhecida, tanto 

por sua estrutura organizacional, quantos pelos benefícios proporcionados à população na 

utilização de seus serviços, constituído por lei, com obrigação de distribuição igualitária, e 

a omissão na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle 

populacional de pombos e controle de vetores de pragas (desratização, desinsetização, 

descupinização) certamente configura responsabilidade que justifica o dever de indenizar, 

ainda mais quando há decisão judicial obrigando a fornecer a prestação do serviço com 

rapidez e eficiência necessária ao bom andamento dos trabalhos.  

3.1.6 Considerando a necessidade de manter as instalações dos prédios públicos (próprios e 

locados) em pleno funcionamento, sem a presença indesejável de insetos, roedores e 
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assemelhados, a contratação se faz necessária para proporcionar um ambiente agradável 

para o desempenho das atividades essenciais da municipalidade.  

3.1.7 Considerando ainda que a ação de insetos, roedores, e demais pragas possuem grande 

potencial de degradação às estruturas físicas e aos patrimônios do município, o controle 

populacional destas pragas resultará em melhor conservação e, por fim, economia para a 

instituição, e a limpeza das fossas contribuirá para diminuir a atratividade `a estes vetores e 

pragas, bem como cumprir a regulamentação sanitária e ambiental da Anvisa e ABNT NBR 

7229;  

3.1.8 A dedetização visa eliminar e prevenir infestações de todos os tipos de insetos rasteiros e 

voadores. Os produtos utilizados não poderão oferecer riscos às pessoas e ao meio 

ambiente, mesmo que insignificantes, devendo ser tomadas medidas preventivas visando 

propô-los nulos.  

3.1.9 Nesse sentido, em busca de promover a plena capacidade de funcionamento das repartições 

públicas, é importante contratar empresa especializada na prestação de serviços de controle 

de pragas referente à dedetização/desratização, objetivando o controle da população de 

pragas e vetores em diversas áreas internas e externas, atendendo às normas e padrões de 

higiene ambiental definidos pela Legislação federal, estadual e/ou municipal, regulada 

através de suas Secretarias de Saúde e Vigilância Sanitária e em cumprimento às RDC 

ANVISA 018 de 29/02/2000, RDC 052 de 22/10/2009 e RDC 020 de 05/2010 e suas 

atualizações.  

4. DA MODALIDADE, DO TIPO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

4.1 Verificamos que o valor induz a necessidade de instauração de processo administrativo 

de licitação. Recomendamos a modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro 

de Preços – SRP, do tipo menor preço e julgamento por item, nos termos do Decreto 

Federal nº. 7.892/2013.  

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS  

5.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.  

5.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo prestador dos serviços 

estão previstos no edital.  

5.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo prestador dos serviços serão:  

5.3.1 Comprovação através de certidão (ões) e/ou atestado(s) de capacidade técnica, expedidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante executou os 

serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza de fossas e caixas d’água 

que corresponda a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do quantitativo previsto na 

planilha orçamentária que comprove os serviços mencionados neste Termo, comprovando, 

ainda, que a execução dos mesmos foi satisfatória.  

5.3.1.1 Caso o atestado apresentado seja expedido por pessoa jurídica de direito privado, este 

deverá conter o nome, o endereço e telefone da entidade atestadora, bem como a assinatura 

do responsável legal (empresário, sócio, dirigente ou procurador), comprovadamente 

habilitado e com firma reconhecida.  

5.3.1.2 O pregoeiro poderá realizar diligência na empresa vencedora e na empresa ou órgão que 

fornecer o atestado de capacidade técnica para averiguar a veracidade das informações 

prestadas, podendo o(s) envolvido(s) responder administrativa, civil e penalmente pelas 
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informações prestadas. Na diligência poderão ser solicitados documentos tais como 

contratos, Ordem de Serviços, notas fiscais e outros que comprovem a execução dos 

serviços atestado.   

5.3.2 Apresenta um Responsável Técnico devidamente habilitado para o exercício das funções 

relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas, bem como o registro ou 

inscrição, no Conselho Regional competente, da empresa licitante e do responsável técnico 

indicado para execução dos serviços, por meio de certidão ou outro documento expedido 

pelo respectivo Conselho, conforme (art. 8º, da RDC/ANVISA nº52, de 22/10/2009);  

5.3.3 Licença de Operação fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente (Estadual – SEMA ou 

Municipal), comprovando que a empresa está apta a desenvolver os serviços a que lhe são 

atribuídos, uma vez que envolve o manuseio de produtos altamente poluentes;  

5.3.4 Licença Sanitária expedida pelo Poder Executivo Municipal do domicílio da empresa 

licitante, nos termos da Lei Federal nº 8.080/90 e da Resolução Anvisa RDC nº 52/09, caso 

o Município possua autoridade sanitária;  

5.4 DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS - DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE 

SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO:  

5.4.1 A sanitização deverá ser realizada utilizando-se de produto adequado com eficiência na 

eliminação bacteriana em especial o coronavírus – Covid 19, atóxico, permitindo a imediata 

ou em pouco tempo a utilização do espaço após o término da aplicação, sendo sugerido 

pelos protocolos da saúde a utilizado do produto quaternário de amônia, ou similar, 

garantindo ambiente livre de qualquer contaminação por vírus, em especial o COVID-19, 

fungos e bactérias por um período mínimo de 24 horas.  

5.4.2 Os produtos utilizados no serviço deverão estar dentro do período de validade fornecido 

pelo fabricante, na forma e prazo estipulados, devendo a empresa Contratada ser 

responsabilizado se ocorrer o fornecimento de produtos divergentes aos especificados pela 

Anvisa, que deverão ser imediatamente substituídos, sem qualquer ônus para o contratante.  

5.4.3 Os produtos deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e 

demais legislações vigentes, no que concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem, 

esterilização dos produtos quando indicado e constar obrigatoriamente registrados na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, em estrita observância aos preceitos da 

Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento, caso necessário  

5.5 DA  DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  -  DEDETIZAÇÃO, 

 DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO:   

5.5.1 Realizar avaliação inicial para verificação da situação atual, com emissão de relatório;  

5.5.2 A desinsetização com produtos químicos deverá ser realizada nos dias e horários acordados 

com o órgão solicitante, inclusive aos sábados ou domingos, para não interferir na rotina 

das atividades;  

5.5.3 Controle para evitar o aparecimento de baratas, formigas, moscas, traças, pulgas, aranhas, 

mosquitos, cupins, insetos rasteiros e outras pragas que possam causar prejuízos à saúde 

humana;  

5.5.4 Utilizar produtos adequados para a desinsetização, como pulverizadores, gel, pó seco, 

armadilhas adesivas e outras necessárias, empregando a melhor técnica para eliminar todas 

as pragas existentes e valendo-se de técnicas de controle natural, quando for possível;  
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5.5.5 Quando aplicar produtos nos bueiros, dutos de esgoto, caixas de passagem e de gordura, 

devem ser vedadas as bocas de lobo, grelhas e ralos, de modo a evitar que baratas e outros 

insetos entrem o interior do prédio;  

5.5.6 Utilizar produtos que possuem baixa toxicidade para o homem, a fim de evitar a 

necessidade de longos períodos de ausência dos locais imunizados;  

5.5.7 Garantia mínima dos serviços: 03 (três) meses contados do término da execução.  

5.6 DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - DA DESRATIZAÇÃO:  

5.6.1 Utilizar produtos rodenticidas com efeito rápido, seguro ao homem e outras espécies 

animais, antídoto fácil e seguro, uso profissional, altamente palatável aos roedores;  

5.6.2 Utilizar iscas em caixas (armadilhas) vedadas, evitando riscos ao homem e outras espécies 

animais;  

5.6.3 Garantia mínima dos serviços: 03 (três) meses, contados do término de sua execução.  

5.7 DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - DA DESCUPINIZAÇÃO:  

5.7.1 Deverá ser analisada a espécie, a proveniência e o grau de infestação, para que possa ser 

aplicado o tratamento ideal, sendo:   

a) SISTEMA CONVENCIONAL: o controle deverá ser realizado através de pulverização, 

pincelamento de produto cupinicida, utilizando inseticidas na forma líquida ou pó seco  

(polvilhamento);  

b) BARREIRA QUÍMICA (cupim subterrâneo): formação de barreira química horizontal 

e/ou vertical, com objetivo de eliminar a população local impedindo que novas rotas de 

infestação sejam criadas entre a colônia e o local tratado;   

c) INJEÇÃO (Cupim de Madeira Seca ou Brocas): tratamento por injeção diretamente na 

madeira com pistola dosadora por pressão de produto cupinicida com solvente adequado 

ao material tratado.   

5.7.2 Garantia mínima dos serviços: 3 (três) meses contados do término da execução.  

5.8 DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL:  

5.8.1 Será feito o esgotamento total do reservatório a ser higienizado, por processo de sucção ou 

gravidade.  

5.8.2 A limpeza das paredes, tetos, tampas e fundo do reservatório deve ser realizada por 

escovação interna para remoção de impurezas, detritos, lodo e outros resíduos acumulados. 

Utilizar panos, baldes, e esponjas limpos e desinfetados, como forma de evitar a 

transferência de sujidades para o sistema de abastecimento. Será permitida a limpeza por 

meio de jateamento leve de maneira que não danifique a impermeabilização.  

5.8.3 Após a limpeza, o reservatório deve ser enxaguado com água de abastecimento para a 

remoção de todos os resíduos de limpeza.  

5.8.4 Deve-se tomar o cuidado para impedir a entrada de materiais removidos nas tubulações de 

distribuição.  

5.8.5 A higienização e a desinfecção serão realizadas por meio de produto químico bactericida, 

podendo ser usados: hipoclorito de sódio (10%) ou hipoclorito de cálcio (65%), a fim de 

desinfetar paredes, pisos e tetos, de forma a eliminar sujidades, microrganismos, 

coliformes, bactérias, etc..  
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

6.1 São obrigações da Contratante:  

6.1.1 Fiscalizar a fiel observância das disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as 

deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente à Contratada, para 

a pronta correção das irregularidades apontadas;  

6.1.2 Rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada, 

exigindo sua correção;  

6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

6.1.4 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado pelas demais empresas que executar os serviços similares ao objeto deste Termo;  

6.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de 

segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou 

em local por ela designado;  

6.1.6 Indicar um servidor público para atuar, conjuntamente com a Contratada, com a finalidade 

de prestar e receber todas as informações inerentes à operacionalidade necessária ao estrito 

cumprimento do Contrato;  

6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à 

continuidade dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos 

pela Administração, não devem ser interrompidos;  

6.1.8 Exigir a qualquer tempo da Contratada, documentos que comprovem o correto e tempestivo 

pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução deste Contrato, bem como todas as qualificações que ensejaram 

sua habilitação;  

6.1.9 Disponibilizar as instalações e os equipamentos essenciais à prestação dos serviços, objeto 

deste Termo para execução de atividades no âmbito do Município;  

6.1.10 Solicitar a substituição de profissionais que não tenham desempenho condizente com o 

esperado ou que venham cometer abusos, apresentar comportamento inadequado ou causar 

danos ao seu patrimônio ou a terceiros, por meio de comunicação por escrito à contratada, 

que deverá providenciar a substituição do profissional em, no máximo 48 horas, a contar do 

recebimento da notificação.  

6.1.11 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à efetiva execução dos serviços 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no instrumento contratual, sendo vedada a 

realização de pagamentos antecipados;  

6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

7.1 São obrigações da Contratada:  

7.1.1 Respeitar as Resoluções, Normas e Instruções do município de Coelho Neto - MA, 

responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das mesmas;  
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7.1.2 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta;  

7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado a Administração Municipal, devendo ressarcir imediatamente 

a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da 

garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 

danos sofridos;  

7.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

7.1.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à Contratante, 

devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;  

7.1.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

7.1.7 Efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas dos produtos utilizados 

promovendo sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei n°  

12.305/2010;  

7.1.8 Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;  

7.1.9 Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 

às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;  

7.1.10 Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de 

desperdícios e poluição;  

7.1.11 Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 

48.138, de 8 de outubro de 2003;  

7.1.12 Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos 

encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de 

empregados da Contratada, esperadas com essas medidas;  

7.1.13 Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;  

7.1.14 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

execução de serviços;  

7.1.15 Substituir, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor 

toxicidade.  

7.1.16 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros.  

7.1.17 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;  
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7.1.18 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo 

de Referência, no prazo determinado;  

7.1.19 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;  

7.1.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

7.1.21 Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;  

7.1.22 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários para a execução de 

serviços e fiscalizar o uso, nos termos da norma regulamentadora NR 6 do MTE- Ministério 

do trabalho e emprego;  

7.1.23 Responsabilizar-se por todo material, insumos e equipamento necessários para aplicação 

dos produtos;   

7.1.24 Prestar à Contratante qualquer informação sobre o objeto deste Termo de Referência, sobre 

qualquer dúvida encontrada;   

7.1.25 Responsabilizar-se por todos os transportes dos produtos em caso de necessidade de 

reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir;   

7.1.26 Efetuar todos os pagamentos e arcar com todos os encargos previstos nas leis trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, etc., em decorrência de condição de empregadora, sem qualquer 

solidariedade da administração pública, bem como, pelas despesas diretas e indiretas 

necessárias à boa realização do objeto da contratação;   

7.1.27 Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salários, horas extras e adicionais, encargos 

fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;   

7.1.28 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante, decorrentes de sua 

culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade  

a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei 

Federal nº 8.666/93;   

7.1.29 Apresentar junto a documentação lista de equipamentos que serão mobilizados para a 

execução dos serviços solicitados, sob pena de desclassificação;  

7.1.30 Arcar com toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos, e demais provas 

exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, 

caso se faça necessário;   

7.1.31 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 

meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto 

dos serviços;  

7.1.32 Os serviços deverão ser executados em horário previamente determinado pela Contratante e 

que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento do município;  

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
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8.1 O objeto do presente Termo de Referência será recebido pela Contratante, mediante 

Termo de Constatação e Recebimento dos serviços, o qual deverá atestar seu 

recebimento.  

8.2 Os serviços objeto deste Termo de Referência serão através do envio da Nota de 

Empenho, a ser enviada por correspondência eletrônica (e-mail), sendo obrigatória a 

confirmação de recebimento pela empresa;  

8.3 O município reserva para si o direito de recusar os serviços executados em desacordo 

com o Termo de Referência, devendo estes ser substituídos ou complementados, às 

expensas da Contratada, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.   

8.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

refeitos/substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da Contratada, 

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas.  

8.5 A aprovação da qualidade do serviço, pela Contratante, não exclui a responsabilidade 

civil da licitante contratada por vícios de qualidade ou técnico do serviço ou em 

desacordo com o exigido neste Termo de Referência e seus anexos.  

8.6 O recebimento definitivo dos serviços, objeto deste Termo de Referência, não exclui a 

responsabilidade do prestador dos serviços registrados quanto aos vícios ocultos, ou 

seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Secretaria requisitante, nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);   

8.7 A contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   

9.1 A fiscalização do contrato será realizada por servidor (ou comissão de fiscalização) 

formalmente designado(s) pelo município que atuará, juntamente com o responsável da 

Contratada (preposto), na fiscalização do contrato, registrando das ocorrências e 

adotando as providências para sua correção, tendo por parâmetro os resultados 

esperados.  

9.2 As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas com a autoridade competente do Contratante, em tempo hábil, para 

adoção das medidas convenientes.  

9.3 Cabe à licitante vencedora atender prontamente a quaisquer exigências inerentes ao 

objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus para a Administração 

Municipal;  

9.4 As ocorrências de desempenho ou comportamento insatisfatório, falhas, insuficiências, 

erros e omissões constatadas pela Administração Municipal serão registradas e 

comunicados, por escrito, à licitante vencedora, fixando-se prazo para a sua correção, 

conforme conveniência.  

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, a Contratada que:   

10.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;  

10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
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10.1.3 Fraudar na execução do contrato;  

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;  

10.1.5 Cometer fraude fiscal;  

10.1.6 Não mantiver a proposta;   

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

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

10.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem danos diretos, 

significativos para a Contratante;  

10.2.2 Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

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

inexecução total do objeto;  

10.2.3.1 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

10.2.4 Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 

Contratante, pelo prazo de até dois anos;  

10.2.5 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de até dois anos;  

10.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.  

10.3 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que:  

10.3.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

10.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

10.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

10.4 A aplicação de multa não impede que a Contratante rescinda unilateralmente o Contrato 

e aplique outras sanções previstas nas Leis 8.666/93.  

10.4.1 O valor das multas aplicadas será descontado dos créditos que a Contratada possuir com a 

Secretaria Municipal de Administração, relativos a esse contrato.  

10.4.2 Inexistindo créditos a descontar, será emitida Documento de Arrecadação Municipal tendo 

como recolher a Contratada, para pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias;  

10.4.3 Caso a Contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo determinado, o 

respectivo valor será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Município.  

10.4.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei 9.784/1999.  

10.5 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.  

10.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  
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11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.  

11.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, mediante apresentação das seguintes certidões: Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 

Previdenciária, Certidão Negativa de Débitos Estadual e Certidão Negativa de Inscrição 

na Dívida Ativa do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão 

Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).   

11.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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.  

11.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

11.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável.  

11.6.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, 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.  

11.7 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:  

(6 / 100)  I = 0,00016438  

I = (TX)  I =  

365  TX = Percentual da taxa anual = 6%   

  

12. ESTIMATIVA DE PREÇOS  
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12.1 O valor total estimado da contratação é de R$ 2.811.065,06 (dois milhões, oitocentos e 

onze mil, sessenta e cinco reais e seis centavos).  

  

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

13.1 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 

que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.  

14. DO REAJUSTE  

14.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis até a data da entrega do objeto licitado, salva 

quando ocorrer reajuste autorizado pelos órgãos governamentais competentes.  

14.2 Os preços excepcionalmente poderão ainda ser revistos, para mais ou para menos na 

superveniência da legislação federal, estadual ou municipal, ou de ato ou de fato que 

altere ou modifique as relações que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter 

o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato.  

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1 Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário poderão ser prestados junto a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, situado a Praça Getúlio Vargas, s/n°, 

Centro, Coelho Neto - MA;  

15.2 A Contratante reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 

execução do contrato, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já fornecidos, 

considerando-se, para tanto, os preços unitários.  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023-SRP 

  

ANEXO II  

PROPOSTA DE PREÇOS  

  

_____________________de ____de 2023.  

  

Prezados Senhores,  

  

_____________(empresa), com sede na cidade de ___________________ na Rua____________, nº 

_______, inscrita no CNPJ/MF sob o número_________________, neste ato representada por 

_________________________, portador do CPF nº _________e RG nº____________, abaixo 

assinado, propõe à Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, os preços infra discriminados para  

............................., objeto do Pregão Eletrônico nº .................:  

Item  
 

Descrição dos Serviços  Unidade  Quantidade  
Valor em R$  

Unitário  Total  

1             

2             

...  .......   ....  ....      

a) Prazo de validade da proposta (que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de sua abertura).  

b) Valor total da proposta: R$ ....... (por extenso).  

c) Responsável pela assinatura do contrato: nome, RG, CPF e endereço.  

d) Dados bancários para pagamento: banco, agência, conta.  

  

  

____________________________________  

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023-SRP 

  

ANEXO III  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº   

  

  

O Município de Coelho Neto - MA, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o 

n.˚ 05.281.738/0001-98, com sede na Avenida Getulio Vargas – s/n – Centro, neste ato representado(a) 

pelo(a) ...... (cargo e nome), portador da Cédula de Identidade nº ..... e do CPF nº ........, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, 

Processo Administrativo nº ........, 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 e no Decreto nº 7892/2013, e em conformidade 

com as disposições a seguir:  

  

1. DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preço para futura e eventual contratação de 

empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização, desratização, 

descupinização e limpeza de fossas e caixas d’água, objetivando atender as necessidades 

do Município de Coelho Neto (MA), especificados no Termo de Referência Anexo I do 

edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023, 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, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:   

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

RESPONSÁVEL:  

E-MAIL:                                                                               TELEFONE:  

  

Item  Descrição  Unidade  Quant.  
Valor 

Unit. 

(R$)  

Valor 

Total (R$)  
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VALOR TOTAL (R$)    

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 

anexo a esta Ata.  

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)  

3.1. O órgão gerenciador será o Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.  

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 

Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.  

3.3. Quantitativo por órgão participante  

4. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  

Item  Descrição  Unidade  Quant.  

1  

SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento das áreas  
infestadas através de perfuração do local (sistema de injeção) e 

aplicação de cupinicida por meio de pulverização e/ou injeção, 

saturando a área a ser tratada para sua proteção contra o ataque de 

cupins. Serviço de Barreira Química na alvenaria inferior e 

superior, parte interna e externa. Tratamento das tubulações e 

pontos de fiação elétrica com cupinicida em pó, quando se fizer 

necessário. Após cada aplicação, a empresa especializada deverá 

fornecer à Contratante o comprovante de execução do serviço 

contendo, no mínimo, as informações contidas no Art. 20 da 

Resolução- RDC nº 52, de 22 de outubro 2009, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Local de 

aplicação: A aplicação deverá ser efetuada por medição de área 

(m²) nas instalações (áreas construídas), podendo englobar todas as 

instalações ou partes delas.  

Metro 

Quadrado  
21.837,68  

2  

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO,  
DESRATIZAÇÃO e barreira química interna, contra diversos 
tipos de insetos rasteiros e roedores (baratas, formigas, traças, 
pulgas, percevejos, carrapatos, aranhas, cupins, escorpiões, moscas 
e mosquitos, inclusive ratos e lagartixas) em prédios públicos 
(próprios e/ou locados) do município, conforme Planilha em 
Anexo. Deverá ser usado produto eficaz e sem odor, inofensivo a 
seres humanos. OBSERVAÇÕES A SEREM SEGUIDAS PARA A  
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O serviço a ser contratado é de 

descupinização, desratização e controle de pragas tais como: baratas 

e formigas e implantação de barreira química na aérea interna. 

Exige serviços técnicos altamente qualificados, que utilize 

tecnologia de proteção segura sem agressão ao meio ambiente e aos 

imóveis como um todo e seu acervo bibliográfico e documental; 1 - 

Os serviços executados deverão abranger desinfestação em salas, 

banheiros, forros, incluindo caixas de esgoto e caixas de passagem 

de cabos elétricos e de lógica; 2- A empresa que realizar o serviço 

deverá apresentar atestados de vigilância sanitária (ou equivalente) 

para os serviços prestados; 3 - Os serviços devem ter validade 

mínima de 3 meses. 4 - Após a realização dos serviços, a empresa 

deverá fornecer documento/certificado de garantia, no qual 

especifique o prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. 

No período de validade dos serviços, a empresa deverá dar toda a 

Metro 

Quadrado  
21.837,68  
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assistência que se fizer necessária para garantir o controle da 

infestação nas áreas tratadas. 

3  

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE  
SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: Limpeza dos ambientes 

e desinfecção de superfícies em geral, de forma a promover a 

remoção de resquícios de vírus transmissores do Covid-19 (novo 

coronavírus); mediante aplicação de químicos específicos para 

desinfecção de superfícies, de ação rápida, que elimine vírus, não 

tóxicos, inodoros, não corrosivo ou abrasivo, biodegradável, 

registrado na Agencia Nacional de Vigilância de Saúde respeitando 

a Nota Técnica nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, 

com comprovação de efetividade contra o coronavírus borrifados 

com atomizador a gasolina para aplicação em tratamento 

fitossanitário com potência mínima de 1,7CV a 6500 RPM, por 

mão de obra adequada e treinada para execução dos serviços 

fazendo uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual 

EPI’S regulamentados por norma (ex: mascaras, luvas e 

vestimentas adequadas entre outros Epi’s), nas superfícies tais 

como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, janelas, 

veículos, equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar 

condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais locais que 

estejam a disposição das equipes no enfrentamento a proliferação 

do Covid-19 nas instalações administrativas e de atendimento ao 

público, em anexo.  

Metro 

Quadrado  
21.837,68  

4  

LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO: Serviço 

de desentupimento, desinfecção e limpeza dos ramais, tubulações e 

conexões das caixas de gordura e caixas de fossas, com 

fornecimento de todo material.  

Metro 

Cúbico  
77,30  
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5  

MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA POTÁVEL:  SERVIÇO DE LIMPEZA DE  
RESERVATÓRIOS OU CAIXAS D'ÁGUA. Prestação de serviços, 

procedida da higienização completa do local, áreas interna e 

externa, escovação interna, remoção e destinação do material 

lodoso de algas e fungos, aplicação de produtos recomendados pela 

ANVISA para desinfecção e higienização, visando eliminar 

bactérias patogênicas, germes nocivos e coliformes fecais não 

sendo permitido, ao término dos trabalhos, a existência de cloro 

residual livre acima do teor máximo permitido na Portaria nº 518, 

de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde. Verificação de 

existência de possíveis fissuras ou falhas. Os produtos, bem como 

os procedimentos na execução da limpeza, deverão estar de acordo 

com as exigências dos órgãos Governamentais e em conformidade 

com a legislação ambiental em vigor. Garantia de 6 meses com 

CERTIFICADO de tratamento.  

Metro 

Cúbico  
5.552  

  

 ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação   

Item  Descrição  Unidade  Quant.  

1  

SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento das áreas 

infestadas através de perfuração do local (sistema de injeção) e 

aplicação de cupinicida por meio de pulverização e/ou injeção, 

saturando a área a ser tratada para sua proteção contra o ataque de 

cupins. Serviço de Barreira Química na alvenaria inferior e 

superior, parte interna e externa. Tratamento das tubulações e 

pontos de fiação elétrica com cupinicida em pó, quando se fizer 

necessário. Após cada aplicação, a empresa especializada deverá 

fornecer à Contratante o comprovante de execução do serviço 

contendo, no mínimo, as informações contidas no Art. 20 da 

Resolução- RDC nº 52, de 22 de outubro 2009, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Local de 

aplicação: A aplicação deverá ser efetuada por medição de área 

(m²) nas instalações (áreas construídas), podendo englobar todas as 

instalações ou partes delas.  

Metro 

Quadrado  
600.000  

2  
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO,  
DESRATIZAÇÃO e barreira química interna, contra diversos  

Metro 

Quadrado  
200.000  
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 tipos de insetos rasteiros e roedores (baratas, formigas, traças, 
pulgas, percevejos, carrapatos, aranhas, cupins, escorpiões, moscas 
e mosquitos, inclusive ratos e lagartixas) em prédios públicos 
(próprios e/ou locados) do município, conforme Planilha em 
Anexo. Deverá ser usado produto eficaz e sem odor, inofensivo a 
seres humanos. OBSERVAÇÕES A SEREM SEGUIDAS PARA A  
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O serviço a ser contratado é de 

descupinização, desratização e controle de pragas tais como: 

baratas e formigas e implantação de barreira química na aérea 

interna. Exige serviços técnicos altamente qualificados, que utilize 

tecnologia de proteção segura sem agressão ao meio ambiente e aos 

imóveis como um todo e seu acervo bibliográfico e documental; 1 - 

Os serviços executados deverão abranger desinfestação em salas, 

banheiros, forros, incluindo caixas de esgoto e caixas de passagem 

de cabos elétricos e de lógica; 2- A empresa que realizar o serviço 

deverá apresentar atestados de vigilância sanitária (ou equivalente) 

para os serviços prestados; 3 - Os serviços devem ter validade 

mínima de 3 meses. 4 - Após a realização dos serviços, a empresa 

deverá fornecer documento/certificado de garantia, no qual 

especifique o prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. 

No período de validade dos serviços, a empresa deverá dar toda a 

assistência que se fizer necessária para garantir o controle da 

infestação nas áreas tratadas.  

  

3  

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE  
SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: Limpeza dos ambientes 

e desinfecção de superfícies em geral, de forma a promover a 

remoção de resquícios de vírus transmissores do Covid-19 (novo 

coronavírus); mediante aplicação de químicos específicos para 

desinfecção de superfícies, de ação rápida, que elimine vírus, não 

tóxicos, inodoros, não corrosivo ou abrasivo, biodegradável, 

registrado na Agencia Nacional de Vigilância de Saúde respeitando 

a Nota Técnica nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, 

com comprovação de efetividade contra o coronavírus borrifados 

com atomizador a gasolina para aplicação em tratamento 

fitossanitário com potência mínima de 1,7CV a 6500 RPM, por 

mão de obra adequada e treinada para execução dos serviços 

fazendo uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual 

EPI’S regulamentados por norma (ex: mascaras, luvas e 

vestimentas adequadas entre outros Epi’s), nas superfícies tais 

como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, janelas, 

veículos, equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar 

condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais locais que 

estejam a disposição das equipes no enfrentamento a proliferação 

do Covid-19 nas instalações administrativas e de atendimento ao 

público, em anexo.  

Metro 

Quadrado  
200.000  

4  

LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO: Serviço 

de desentupimento, desinfecção e limpeza dos ramais, tubulações e 

conexões das caixas de gordura e caixas de fossas, com 

fornecimento de todo material.  

Metro Cúbico  30  
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5  

MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA POTÁVEL:  SERVIÇO DE LIMPEZA DE 
RESERVATÓRIOS OU CAIXAS D'ÁGUA. Prestação de serviços, 
procedida da higienização completa do local, áreas interna e 
externa, escovação interna, remoção e destinação do material 
lodoso de algas e fungos, aplicação de produtos recomendados pela 
ANVISA para desinfecção e higienização, visando eliminar 
bactérias patogênicas, germes nocivos e coliformes fecais não 
sendo permitido, ao término dos trabalhos, a existência de cloro 
residual livre acima do teor máximo permitido na Portaria nº 518, 
de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde. Verificação de 
existência de possíveis fissuras ou falhas. Os produtos, bem como 
os procedimentos na execução da limpeza, deverão estar de acordo  
com as exigências dos órgãos Governamentais e em conformidade 

com a legislação ambiental em vigor. Garantia de 6 meses com 

CERTIFICADO de tratamento.  

Metro Cúbico  800  

  

 ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde   

  Descrição  Unidade  Quant.  

1  

SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento das áreas 

infestadas através de perfuração do local (sistema de injeção) e 

aplicação de cupinicida por meio de pulverização e/ou injeção, 

saturando a área a ser tratada para sua proteção contra o ataque de 

cupins. Serviço de Barreira Química na alvenaria inferior e 

superior, parte interna e externa. Tratamento das tubulações e 

pontos de fiação elétrica com cupinicida em pó, quando se fizer 

necessário. Após cada aplicação, a empresa especializada deverá 

fornecer à Contratante o comprovante de execução do serviço 

contendo, no mínimo, as informações contidas no Art. 20 da 

Resolução- RDC nº 52, de 22 de outubro 2009, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Local de 

aplicação: A aplicação deverá ser efetuada por medição de área 

(m²) nas instalações (áreas construídas), podendo englobar todas as 

instalações ou partes delas.  

Metro 

Quadrado  
150.000  
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2  

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO, 

DESRATIZAÇÃO e barreira química interna, contra diversos 

tipos de insetos rasteiros e roedores (baratas, formigas, traças, 

pulgas, percevejos, carrapatos, aranhas, cupins, escorpiões, moscas 

e mosquitos, inclusive ratos e lagartixas) em prédios públicos 

(próprios e/ou locados) do município, conforme Planilha em 

Anexo. Deverá ser usado produto eficaz e sem odor, inofensivo a 

seres humanos. OBSERVAÇÕES A SEREM SEGUIDAS PARA 

A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O serviço a ser contratado é de 

descupinização, desratização e controle de pragas tais como: 

baratas e formigas e implantação de barreira química na aérea 

interna. Exige serviços técnicos altamente qualificados, que utilize 

tecnologia de proteção segura sem agressão ao meio ambiente e aos 

imóveis como um todo e seu acervo bibliográfico e documental; 1 - 

Os serviços executados deverão abranger desinfestação em salas, 

banheiros, forros, incluindo caixas de esgoto e caixas de passagem 

de cabos elétricos e de lógica; 2- A empresa que realizar o serviço 

deverá apresentar atestados de vigilância sanitária (ou equivalente) 

para os serviços prestados; 3 - Os serviços devem ter validade 

mínima de 3 meses. 4 - Após a realização dos serviços, a empresa 

deverá fornecer documento/certificado de garantia, no qual 

especifique o prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. 

No período de validade dos serviços, a empresa deverá dar toda a 

assistência que se fizer necessária para garantir o controle da 

infestação nas áreas tratadas.  

Metro 

Quadrado  
200.000  

3  

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE 

SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: Limpeza dos ambientes 

e desinfecção de superfícies em geral, de forma a promover a 

remoção de resquícios de vírus transmissores do Covid-19 (novo 

coronavírus); mediante aplicação de químicos específicos para 

desinfecção de superfícies, de ação rápida, que elimine vírus, não 

tóxicos, inodoros, não corrosivo ou abrasivo, biodegradável, 

registrado na Agencia Nacional de Vigilância de Saúde respeitando 

a Nota Técnica nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, 

com comprovação de efetividade contra o coronavírus borrifados 

com atomizador a gasolina para aplicação em tratamento 

fitossanitário com potência mínima de 1,7CV a 6500 RPM, por 

mão de obra adequada e treinada para execução dos serviços 

fazendo uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual 

EPI’S regulamentados por norma (ex: mascaras, luvas e 

vestimentas adequadas entre outros Epi’s), nas superfícies tais 

como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, janelas, 

veículos, equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar 

condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais locais que 

estejam a disposição das equipes no enfrentamento a proliferação 

do Covid-19 nas instalações administrativas e de atendimento ao 

público, em anexo.  

Metro 

Quadrado  
200.000  

4  

LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO: Serviço 

de desentupimento, desinfecção e limpeza dos ramais, tubulações e 

conexões das caixas de gordura e caixas de fossas, com 

fornecimento de todo material.  

Metro Cúbico  5.000  
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5  

MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA POTÁVEL:  SERVIÇO DE LIMPEZA DE  
RESERVATÓRIOS OU CAIXAS D'ÁGUA. Prestação de serviços, 

procedida da higienização completa do local, áreas interna e 

externa, escovação interna, remoção e destinação do material 

lodoso de algas e fungos, aplicação de produtos recomendados pela 

ANVISA para desinfecção e higienização, visando eliminar 

bactérias patogênicas, germes nocivos e coliformes fecais não 

sendo permitido, ao término dos trabalhos, a existência de cloro 

residual livre acima do teor máximo permitido na Portaria nº 518, 

de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde. Verificação de 

existência de possíveis fissuras ou falhas. Os produtos, bem como 

os procedimentos na execução da limpeza, deverão estar de acordo 

com as exigências dos órgãos Governamentais e em conformidade 

com a legislação ambiental em vigor. Garantia de 6 meses com 

CERTIFICADO de tratamento.  

Metro Cúbico  500  

  

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania  

Item  Descrição  Unidade  Quant.  

1  

SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento das áreas 

infestadas através de perfuração do local (sistema de injeção) e 

aplicação de cupinicida por meio de pulverização e/ou injeção, 

saturando a área a ser tratada para sua proteção contra o ataque de 

cupins. Serviço de Barreira Química na alvenaria inferior e 

superior, parte interna e externa. Tratamento das tubulações e 

pontos de fiação elétrica com cupinicida em pó, quando se fizer 

necessário. Após cada aplicação, a empresa especializada deverá 

fornecer à Contratante o comprovante de execução do serviço 

contendo, no mínimo, as informações contidas no Art. 20 da 

Resolução- RDC nº 52, de 22 de outubro 2009, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Local de 

aplicação: A aplicação deverá ser efetuada por medição de área 

(m²) nas instalações (áreas construídas), podendo englobar todas 

as instalações ou partes delas.  

Metro 

Quadrado  
80.000  
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2  

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO,  
DESRATIZAÇÃO e barreira química interna, contra diversos 

tipos de insetos rasteiros e roedores (baratas, formigas, traças, 

pulgas, percevejos, carrapatos, aranhas, cupins, escorpiões, 

moscas e mosquitos, inclusive ratos e lagartixas) em prédios 

públicos (próprios e/ou locados) do município, conforme Planilha 

em Anexo. Deverá ser usado produto eficaz e sem odor, 

inofensivo a seres humanos. OBSERVAÇÕES A SEREM 

SEGUIDAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O 

serviço a ser contratado é de descupinização, desratização e 

controle de pragas tais como: baratas e formigas e implantação de 

barreira química na aérea interna. Exige serviços técnicos 

altamente qualificados, que utilize tecnologia de proteção segura 

sem agressão ao meio ambiente e aos imóveis como um todo e 

seu acervo bibliográfico e documental; 1 - Os serviços executados 

deverão abranger desinfestação em salas, banheiros, forros, 

incluindo caixas de esgoto e caixas de passagem de cabos 

elétricos e de lógica; 2- A empresa que realizar o serviço deverá 

apresentar atestados de vigilância sanitária (ou equivalente) para 

os serviços prestados; 3 - Os serviços devem ter validade mínima 

de 3 meses. 4 - Após a realização dos serviços, a empresa deverá 

fornecer documento/certificado de garantia, no qual especifique o 

prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. No período 

de validade dos serviços, a empresa deverá dar toda a assistência 

que se fizer necessária para garantir o controle da infestação nas 

áreas tratadas.  

Metro 

Quadrado  
80.000  

3  

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE 

SANITIZAÇÃO COM ATOMIZAÇÃO: Limpeza dos  
ambientes e desinfecção de superfícies em geral, de forma a 
promover a remoção de resquícios de vírus transmissores do 
Covid-19 (novo coronavírus); mediante aplicação de químicos 
específicos para desinfecção de superfícies, de ação rápida, que 
elimine vírus, não tóxicos, inodoros, não corrosivo ou abrasivo, 
biodegradável, registrado na Agencia Nacional de Vigilância de  
Saúde respeitando a Nota Técnica nº 
22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, com  
comprovação de efetividade contra o coronavírus borrifados com 

atomizador a gasolina para aplicação em tratamento fitossanitário 

com potência mínima de 1,7CV a 6500 RPM, por mão de obra 

adequada e treinada para execução dos serviços fazendo uso de 

todos os Equipamentos de Proteção Individual EPI’S 

regulamentados por norma (ex: mascaras, luvas e vestimentas 

adequadas entre outros Epi’s), nas superfícies tais como: pisos, 

paredes/divisórias, tetos, portas/visores, janelas, veículos, 

equipamentos, instalações sanitárias, grades de ar condicionado 

e/ou exaustor, mobiliários e demais locais que estejam a 

disposição das equipes no enfrentamento a proliferação do Covid-

19 nas instalações administrativas e de atendimento ao público, 

em anexo.  

Metro 

Quadrado  
80.000  

4  

LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO: 

Serviço de desentupimento, desinfecção e limpeza dos ramais, 

tubulações e conexões das caixas de gordura e caixas de fossas, 

Metro 

Cúbico  
2,5  
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com fornecimento de todo material.  

5  

MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

DE ÁGUA POTÁVEL:  SERVIÇO DE LIMPEZA DE 

RESERVATÓRIOS OU CAIXAS D'ÁGUA. Prestação de 

serviços, procedida da higienização completa do local, áreas 

interna e externa, escovação interna, remoção e destinação do 

material lodoso de algas e fungos, aplicação de produtos 

recomendados pela ANVISA para desinfecção e higienização, 

visando eliminar bactérias patogênicas, germes nocivos e 

coliformes fecais não sendo permitido, ao término dos trabalhos, a  
existência de cloro residual livre acima do teor máximo permitido 

na Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 do Ministério da 

Saúde. Verificação de existência de possíveis fissuras ou falhas. 

Os produtos, bem como os procedimentos na execução da 

limpeza, deverão estar de acordo com as exigências dos órgãos 

Governamentais e em conformidade com a legislação ambiental 

em vigor. Garantia de 6 meses com CERTIFICADO de 

tratamento.  

Metro 

Cúbico  
50  

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1.  A ata de registro de preços, durante sua vigência, 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 7892/2013. 

5.2. O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e autorizar a utilização da ata de 

registro de preço por órgão ou entidade não participante.   

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata, observadas as condições nela estabelecidas, optar 

pela aceitação ou não da adesão, independentemente dos quantitativos inicialmente estimados e 

desde que não haja prejuízo ao atendimento das obrigações anteriormente assumidas.  

5.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.  

5.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não 

Participantes que aderirem.  

5.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  

5.7. Compete ao Órgão Não Participante 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 às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.  

6. VALIDADE DA ATA   

5.1.  A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada.  
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6. DA ALTERAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

6.1. A ata de registro de preços poderá ser alterada mediante a substituição de marca, nos 

seguintes termos:  

6.1.1. por solicitação do Órgão Gerenciador, se comprovado que a marca não mais atende às 

especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;  

6.1.2. por requerimento formal do fornecedor comprovando a impossibilidade da prestação 

de serviços, que deve ser apreciado pelo Órgão Gerenciador.  

6.2. O Órgão Gerenciador somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo 

fornecedor se comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse 

público, sendo vedada a aceitação de substituição que resulte em objeto com qualidade inferior à 

do objeto anteriormente ofertado, ou que caracterize descumprimento de quaisquer exigências do 

edital da licitação.  

6.3. O indeferimento, pelo Órgão Gerenciador, da substituição de marca, não desobriga o 

fornecedor da obrigação de entregar a marca registrada nem o libera de eventuais penalidades por 

descumprimento contratual.  

6.4. A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser revisto em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os 

fornecedores registrados para estabelecer o novo valor.  

6.5. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 

serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

6.6. Será assegurada aos Detentores que porventura sejam reclassificados em decorrência da 

revisão dos preços a possibilidade de preservar sua classificação original, mediante a apresentação 

de oferta que iguale o preço final oferecido pelo Detentor que passaria a ocupá-la.  

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

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

6.7.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  

6.7.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

6.8. 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.  

7. DAS PENALIDADES  

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital.  

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  7.2. 
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do 

Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito 

às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 

participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 

7.892/2013).  
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7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.  

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

8.1. O Detentor da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa, terá 

seu registro cancelado quando:  

8.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;  

8.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável;  

8.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou  

8.1.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

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

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

8.3. 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:  

8.3.1. por razão de interesse público; ou  

8.3.2. a pedido do fornecedor.  

9. DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS  

9.1. Os fornecedores incluídos nesta ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os 

contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos 

anexos e na própria Ata.  

9.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações.  

9.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.4. O fornecedor com preço registrado em Ata, após convocação do órgão interessado, deverá, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis: a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente; ou, b) assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.  

9.4.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração  

9.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de 

validade da ata de registro de preços.  

9.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em caso de igualdade de condições das propostas.  

10. CONDIÇÕES GERAIS  

10.1. As condições gerais da prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 

demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.  
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10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do 

Decreto nº 7892/13.  

10.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe 

anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.  

10.4. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes do Decreto nº 7892/2013 e da Lei 

nº 8.666/93.  

  

  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 
participantes.   

  

Local e data  

Assinaturas  

  

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

  

ANEXO IV  
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO  

  

CONTRATO Nº .......  
  

  

CONTRATO Nº ......../......., QUE FAZEM ENTRE SI 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA E A  

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

  

Ao(s) ______ dias do mês de ____ do ano de 2023, de um lado, o MUNICÍPIO DE COELHO NETO  

- MA, com sede na ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., 

inscrito no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado pelo .........................(cargo e 

nome), portador da Cédula de Identidade nº ........ e do CPF nº ......, doravante denominado  

CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa .............................. inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

............................, com sede na ..................................., em ............................., doravante designada  

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ................. e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº  

10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 10.024/2019, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023, por Sistema de Registro de Preços, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de dedetização, desratização, 

descupinização e limpeza de fossas e caixas d’água, objetivando atender as necessidades da 

Secretaria …………, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 

Referência, anexo do  

Edital.   

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição.  

1.3. Discriminação do objeto:   

Item  Descrição dos Serviços  Marca   Unidade  Quantidade  
Valor em R$  

Unitário  Total  

1              

2              

...  .......    ....  ....      

    Valor Total R$     

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  
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2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

2.2. Os serviços terão início após emissão de Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.   

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO  

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).  

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:  

................  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado.  

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato.  

5.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, mediante apresentação das seguintes certidões: Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, Certidão 

Negativa de Débitos Estadual e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado, 

Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do 

Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT).   

5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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 iniciarse-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a  

CONTRATANTE.  

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

pagamento.  

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

5.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, 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.  

5.6. 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 
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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:  

(6 / 100)  I = 0,00016438  

I = (TX)  I =  

365  TX = Percentual da taxa anual = 6%   

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE   

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas.  

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade.  

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste.  

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 

sempre que este ocorrer.  

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor.  

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.  

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO  

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo ao Edital.  

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO  

9.1. A fiscalização do contrato será realizada por servidor (ou comissão de fiscalização) formalmente 

designado(s) pelo município que atuará, juntamente com o responsável da Contratada (preposto), 

na fiscalização do contrato, registrando das ocorrências e adotando as providências para sua 

correção, tendo por parâmetro os resultados esperados.  
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9.2. As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas com a autoridade competente do Contratante, em tempo hábil, para adoção das 

medidas convenientes.  

9.3. Cabe à licitante vencedora atender prontamente a quaisquer exigências inerentes ao objeto desta 

licitação, sem que disso decorra qualquer ônus para a Administração Municipal;  

9.4. As ocorrências de desempenho ou comportamento insatisfatório, falhas, insuficiências, erros e 

omissões constatadas pela Administração Municipal serão registradas e comunicados, por escrito, 

à licitante vencedora, fixando-se prazo para a sua correção, conforme conveniência.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

10.1. Obrigações da CONTRATADA  

10.1.1. Respeitar as Resoluções, Normas e Instruções do município de Coelho Neto - MA, 

responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das mesmas;  

10.1.2. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas 

e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta;  

10.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado a Administração Municipal, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos;  

10.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

10.1.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à Contratante, 

devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;  

10.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, 

por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

Contratante;  

10.1.7. Efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas dos produtos 

utilizados promovendo sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei 

n° 12.305/2010;  

10.1.8. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;  

10.1.9. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;  

10.1.10. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de 

desperdícios e poluição;  

10.1.11. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no 

Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;  
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10.1.12. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos 

encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de 

empregados da Contratada, esperadas com essas medidas;  

10.1.13. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;  

10.1.14. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 

para a execução de serviços;  

10.1.15. Substituir, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de 

menor toxicidade.  

10.1.16. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros.  

10.1.17. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;  

10.1.18. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Termo de Referência, no prazo determinado;  

10.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;  

10.1.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

10.1.21. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI;  

10.1.22. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários para a execução 

de serviços e fiscalizar o uso, nos termos da norma regulamentadora NR 6 do MTE- 

Ministério do trabalho e emprego;  

10.1.23. Responsabilizar-se por todo material, insumos e equipamento necessários para 

aplicação dos produtos;   

10.1.24. Prestar à Contratante qualquer informação sobre o objeto deste Termo de Referência, 

sobre qualquer dúvida encontrada;   

10.1.25. Responsabilizar-se por todos os transportes dos produtos em caso de necessidade de 

reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir;   

10.1.26. Efetuar todos os pagamentos e arcar com todos os encargos previstos nas leis 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais, etc., em decorrência de condição de empregadora, 

sem qualquer solidariedade da administração pública, bem como, pelas despesas diretas e 

indiretas necessárias à boa realização do objeto da contratação;   

10.1.27. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salários, horas extras e adicionais, 

encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos seus 

empregados;   



  

SECRETARIA MUNICIPAL DE  

PLANEJAMENTO E GESTÃO  
  

 

 

10.1.28. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante, decorrentes de 

sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro 

no Artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93;   

10.1.29. Apresentar junto a documentação lista de equipamentos que serão mobilizados para a 

execução dos serviços solicitados, sob pena de desclassificação;  

10.1.30. Arcar com toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos, e demais 

provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste 

instrumento, caso se faça necessário;   

10.1.31. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 

meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências 

objeto dos serviços;  

10.1.32. Os serviços deverão ser executados em horário previamente determinado pela 

Contratante e que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento do 

município.  

10.2. Obrigações da CONTRATADA  

10.2.1. Fiscalizar a fiel observância das disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as 

deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente à Contratada, 

para a pronta correção das irregularidades apontadas;  

10.2.2. Rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada, 

exigindo sua correção;  

10.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

10.2.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado pelas demais empresas que executar os serviços similares ao objeto deste Termo;  

10.2.5. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de 

segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou 

em local por ela designado;  

10.2.6. Indicar um servidor público para atuar, conjuntamente com a Contratada, com a 

finalidade de prestar e receber todas as informações inerentes à operacionalidade 

necessária ao estrito cumprimento do Contrato;  

10.2.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à 

continuidade dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos 

pela Administração, não devem ser interrompidos;  

10.2.8. Exigir a qualquer tempo da Contratada, documentos que comprovem o correto e 

tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução deste Contrato, bem como todas as qualificações que 

ensejaram sua habilitação;  

10.2.9. Disponibilizar as instalações e os equipamentos essenciais à prestação dos serviços, 

objeto deste Termo para execução de atividades no âmbito do Município;  
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10.2.10. Solicitar a substituição de profissionais que não tenham desempenho condizente com 

o esperado ou que venham cometer abusos, apresentar comportamento inadequado ou 

causar danos ao seu patrimônio ou a terceiros, por meio de comunicação por escrito à 

contratada, que deverá providenciar a substituição do profissional em, no máximo 48 

horas, a contar do recebimento da notificação.  

10.2.11. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à efetiva execução dos 

serviços do objeto, no prazo e forma estabelecidos no instrumento contratual, sendo 

vedada a realização de pagamentos antecipados;  

10.2.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, a Contratada que:  

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;  

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

11.1.3. Fraudar na execução do contrato;  

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.5. Cometer fraude fiscal;  

11.1.6. Não mantiver a proposta.  

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

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

11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem danos diretos, 

significativos para a Contratante;  

11.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

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

inexecução total do objeto;  

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

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

11.2.5. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 

Contratante, pelo prazo de até dois anos;  

11.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de até dois anos;  

11.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.  

11.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
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11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

11.4. A aplicação de multa não impede que a Contratante rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 

outras sanções previstas nas Leis 8.666/93.  

11.4.1. O valor das multas aplicadas será descontado dos créditos que a Contratada possuir com a 

Secretaria Municipal de Administração, relativos a esse contrato.  

11.4.2. Inexistindo créditos a descontar, será emitida Documento de Arrecadação Municipal 

tendo como recolher a Contratada, para pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias;  

11.4.3. Caso a Contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo determinado, o 

respectivo valor será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Município.  

11.4.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei 9.784/1999.  

11.5. 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.  

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO  

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:   

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, 

anexo ao Edital;  12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, 

de 1993.  

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa.  

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso:  

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 12.4.2. 
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

12.4.3. Indenizações e multas.  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper os serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES  

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato.  

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  



  

SECRETARIA MUNICIPAL DE  

PLANEJAMENTO E GESTÃO  
  

 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.  

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO  

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na 

Imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO  

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 

Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei 

nº 8.666/93.   

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.   

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....   

CONTRATANTE  

  

________________________  

CONTRATADO  

Representante Legal 
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