
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 
RUA RAIMUNDA MENDES DE QUIROZ, 306 – BAIRRO VILA NOVA 

CEP: 68.658-000 - AURORA DO PARA – PARÁ Email-licitacaoaurorapara@gmail.com 
 

MINUTA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS nº 2/2021- 0001 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 202101027 

 

LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TÉCNICA E PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA 

EXECUÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, VOLTADO EM AÇÕES 

VISANDO O ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI, SOB COORDENAÇÃO DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ CONFORME CONVENIO Nº 857941/2017, 

PROPOSTA N°086384/2017 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA 

 

A Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local abaixo previstos, abrirá licitação, na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MELHOR TÉCNICA E PREÇO”, cujo regime de execução 

será Indireta, Empreitada por Preço Global, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 

21.06.93, e suas alterações posteriores e Lei Complementar 123, 14.12.2006 e suas alterações posteriores. 

O presente Edital poderá ser adquirido no Site: https://auroradopara.pa.gov.br, e-mail: 

licitacaoaurorapara@gmail.com, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/   e na sala da 

Comissão de Licitação, localizada, no horário de expediente das 8:00  as 14:00 horas. 

1.0 HORA, DATA E LOCAL: 

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pública marcada para: 

ÀS 08h30min DO DIA: 31 de agosto de 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

LOCALIZADA NA RUA RAIMUNDA MENDES DE QUIROZ, 306 – BAIRRO VILA NOVA CEP: 

68.658-000 - AURORA DO PARA – PARÁ SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  

 

Considerando que a realização do presente Pregão será na forma presencial e em razão da pandemia provocada 

pelo COVID-19, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ adotará, durante à sessão pública, 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde dos participantes, a saber, uso 

de máscaras e distanciamento social de no mínimo 02 (dois) metros a fim de evitar a disseminação da doença, 

mediante protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde. 

2.0-DO OBJETO 

2.1- A presente licitação tem como objeto ato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE 

PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, VOLTADO EM AÇÕES VISANDO O 

ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE 

SAÚDE DE AURORA DO PARÁ CONFORME CONVENIO Nº 857941/2017 E PROPOSTA 

N°086384/2017 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA, conforme discriminação no 

Anexo I, parte integrante desta Tomada de Preços. 

2.2 - Integram este Edital: 

2.2.1 - ANEXO I: TERMO REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES 

2.2.2 - ANEXO II: MINUTA DA PROPOSTA TÉCNICA 

https://auroradopara.pa.gov.br/
mailto:licitacaoaurorapara@gmail.com
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
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2.2.3 - ANEXO III: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

2.2.4 ANEXO IV: MODELO DE PROPOSTA 

2.2.5 ANEXO V: MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA; 

2.2.6 ANEXO VI: MODELO DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DO 

PRODUTO OFERTADO; 

2.2.7 ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

2.2.8 ANEXO VIII: MODELO DECLARAÇÃO (CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL); 

2.2.9 ANEXO  IX: MINUTA DO CONTRATO 

2.3 – Aceitabilidade dos preços: O valor máximo para execução do objeto é de 180,000,00 ( cento e 

oitenta mil reais) 

2.4 – As despesas para execução do objeto desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias a 

seguir: Exercício 2021 Atividade 0901.101220037.2.047 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação 

econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica sublemento:3.3.39.05 serviços técnico 

profiscionais 

3-DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- Das condições de participações. 

3.1.1- Poderá participar do presente certame licitatório interessados, cuja finalidade social abranja o objeto 

desta licitação, devidamente Cadastrados nesta Prefeitura Municipal ou que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação e: 

a) que seja regularmente estabelecida no País; 

b) que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e em seus Anexos; 

3.2- Restrições de participação. É vedada a participação de interessados: 

3.2.1. Que estejam reunidos em consorcio, coligação ou grupos de empresas, que tenham em 

comum com uma ou mais empresas participantes deste processo licitatório, um ou mais sócios quotistas ou 

membros de diretoria; 

3.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participar de licitações e 

impedimento de contratar com a Administração Pública; 

3.2.3. Que estejam declarados inidôneos pela Administração Pública; 

3.2.4. Estrangeiros que não funcionem no País; 

3.2.5. Que estejam sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, 

dissolução, fusão, cisão, incorporação, liquidação ou esteja suspensa de licitar; 
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3.2.6. Servidor (es) dos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive Fundações 

instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por 

interposta pessoa, do presente processo licitatório; 

3.2.7. A participação na licitação implica automaticamente a aceitação integral dos termos deste 

Edital e seus Anexos e legislação aplicável. 

04. DA HABILITAÇÃO 

4.1. Para habilitarem-se nesta Licitação, as empresas deverão apresentar envelope fechado com o 

seguinte direcionamento: 

À Prefeitura Municipal de Aurora do Pará 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços N ºXXXXX 

ENVELOPE “A” – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PROPONENTE: 

4.2 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o Presidente 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: 

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

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

• 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 ). 

4.3- Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias reprográficas 

autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias 

reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão de Licitação, a partir do 

original, até o 3º (terceiro) dia útil, anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes de 

documentação (A Comissão de Licitação não autenticará os documentos no dia da sessão). 

4.4. O envelope “A” deverá conter o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido por esta 

Prefeitura Municipal e 01(uma) via, dos documentos a seguir relacionados: 

4.4.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

da Junta Comercial da respectiva sede. 

b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

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

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

4.4.1.1- Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações realizadas ou da consolidação 

respectiva contratual, se for o caso. 

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
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4.4.1.2- A empresa na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, para usufruir do benefício 

da lei, deverá apresentar DECLARAÇÃO DE ENQUDRAMENTO. 

4.4.2 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (Municipal, Estadual ou Distrital), relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) 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, em 

conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, e acompanhando 

da CENIT, certidão negativa de infração trabalhista 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, admitida a 

certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Estadual ou Distrital, do domicílio ou sede 

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

f) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS). 

4.4.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo cartório de distribuição da 

sede da pessoa jurídica, com data de emissão 60 (sessenta) dias antecedentes à abertura desta licitação 

exceto se constar prazo de validade na aludida documentação, acompanhada da certidão negativa de 

distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª e 2ª instâncias. 

b) Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 

jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se 

outro prazo não constar no documento, através do site do (trf) 

c) Balanço patrimonial na forma da lei e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado na entidade competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

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

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

c.1) Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela 

assembleia geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência para pessoa física 

e Associação ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a prestação de contas do último exercício 

financeiro assinado pelo contador. 

c.2) Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas devem apresentar o 

balanço patrimonial, restando a obrigação do registro na Junta Comercial do Estado da licitante, em 

virtude da contração não ser para execução imediata. 

c.3) A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, como condição para 

a habilitação: ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;  
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ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;  

GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;  

ONDE:  

ILC= ATIVO CIRCULANTE 

                                 ___________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

PASSIVO CIRCULANTE  

 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

                

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

                                        

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______ 

ATIVO TOTAL 

 

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de 

cálculos assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela Comissão. 

c.4) A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 

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

mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

4.4.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Os licitantes deverão apresentar no mínimo 2 atestado de capacidade técnica pertinente ao objeto 

desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante 

aptidão para desempenho dos serviços do lote arrematado, com a sua devida nota fiscal ou contrato. 

b) Alvará de Funcionamento. 

c) Comprovação de que é adimplente com o município com o fornecimento do objeto, através de 

uma declaração fornecida pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 

4.4.1.1. Comprovação Técnica Profissional: 

a) A Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos, mediante 

a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu, satisfatoriamente, objetos compatíveis com aqueles 

constantes desta licitação acompanhados por cópia da respectiva Nota Fiscal atestadas da execução dos 

serviços. 
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b) A licitante deve comprovar que possui em seu quadro funcional os profissionais que serão 

responsaveis pela execusão do projeto de acordo com cada ação dentro do projeto: 

a.1)Um Pedagogo: com formação em Nível Superior que possua experiência comprovada através de 

certificado na área para o gerenciamento de oficinas de capacitação, instrução em oficinas pedagógicas e 

cursos de formação e capacitação que envolve educação em saúde ambiental superior e contrato vinculado a 

empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado antoreiomente. 

a.2) Gestor Ambiental: que possua formação em Nível Superior para a Implantação do Núcleo de Educação 

Em Saúde Ambiental, acompanhado com certificado de nível básico que comprove sua qualificação na área 

solicitada superior e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente 

ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de 

Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. A metodologia 

descrita deve favorecer a interação entre professores, alunos e comunidade em geral.  

a.3) Assistente Social: formado com diploma na área de Serviço Social, que atuará em atividades voltadas 

para a conscientização e a participação da população, promovendo à prevenção, a recuperação e o controle de 

doenças, garantindo que os direitos dos moradores sejam respeitados, acompanhados de contratos vinculados 

a empresa participante junto com atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica juntamente 

com currículo emitido pela lattes. 

a.4) Técnico em Enfermagem: com formação comprovada através de Diploma de nível técnico com 

comprovação respectivo órgão regulamentador COREN-PA com experiência comprovada através de 

certificado em palestras no combate a dengue, zika vírus e chikungunya doenças estas causadas pelo 

mosquito Aedes aegypti superior e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade 

técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e 

Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes.  

a.5) Engenheiro Ambiental: que possua formação em Nível Superior para a coordenação geral do projeto 

que possa comprovar sua experiencia através de diploma de nível superior junto com o registro no CREA e 

contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado. 

a.6) Engenheiro Quimico que possua formação em nível superior para que possa realizar oficinas teóricas e 

práticas de reutilização e reaproveitamentos de materias reciclavéis, assim como, técnicas de reutilização da 

agua uso no âmbito domiciliar ou comercial e oficinas teóricas e praricas de reutilização do oléo de frituras 

na produção de produtos de higine como sabão, shampoo e entre outros, usando sempre matérias que 

geralmente são descartados de forma incorreta e em locais inapropriados. E que possa ter contrato vinculado 

a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado. 

a.7) Um profissional de nível superior (responsável pelos relatórios técnicos)  que que possa comprovar sua 

experiencia através de diploma de nível superior e contrato vinculado a empresa, com atestado de capacidade 

técnica referente ao serviço prestado. 

a.8)  Todos os profissionais deverão ter suas profissões comprovadas por diplomas ou cópia autenticada, 

apresentar atestado de capacidades técnica de cada profissional que o mesmo ja tenha desenvolvido ações 

compatíveis com o objeto desta licitação de acordo com cada item desse projeto. 

c). Não será aceito protocolo de inscrição e nem boleto de pagamento para regularidade, apresentar 

capacidade técnica para a execução da atividade.  

d). A comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante será realizada mediante a 

apresentação de: Cópia Autenticada do contrato de prestação de serviços, especificando nele cada área que 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 
RUA RAIMUNDA MENDES DE QUIROZ, 306 – BAIRRO VILA NOVA 

CEP: 68.658-000 - AURORA DO PARA – PARÁ Email-licitacaoaurorapara@gmail.com 
 

cada profissional irá atuar dentro do projeto e suas responsabilidades, Carteira de Trabalho ou caso os 

profissionais sejam sócios/proprietários da empresa licitante, cópia autenticada do Contrato Social. 

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

a) Diploma de Ensino Superior e/ou Certificado Técnico reconhecido em cartório.  

4.5 - ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO 

4.5.1 - Caso a licitante seja microempresa, empresa de porte ou cooperativa, esta deverá apresentar 

declaração na forma do Anexo – V deste edital, assinado pelo titular ou representante legal da empresa, 

devidamente comprovado. 

4.5.2 - Na forma do que dispõe o art.42 da Lei complementar n° 123 de 14/12/2006 e da Lei Federal 

N° 11.488 de 15/06/2007, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista prevista no item 4.2.2 e 4.2.3 

deste edital, das microempresas, empresas de pequeno porte, somente será exigida para efeito de assinatura 

do contrato, entretanto a regularidade fiscal deverá ser apresentada mesmo que apresente alguma restrição; 

4.5.3 - No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. 

4.5.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo 

facultado á Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

4.5.5 - Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem as exigências deste edital referentes a fase 

de habilitação, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, 

serão inabilitadas de forma superveniente as ME 

,EPP ou cooperativas que apresentarem a regularidade da documentação de regularidade Fiscal no prazo 

definido no subitem 4.3.3. 

4.6 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficarão retidos nos 

autos, ou em cópias autenticadas por cartório competente ou conferidas pela Comissão de Licitações no caso 

de documento emitido via internet. 

4.7. Os licitantes que apresentarem documento de habilitação em desacordo com as descrições anteriores 

serão eliminados da fase subsequente do processo licitatório. 

05- DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1 - Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem às condições previstas no item 4.0 

deste Edital. 

5.2 - A COMISSÃO poderá a seu exclusivo critério proclamar na mesma sessão o resultado da 

habilitação ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados. 

5.3 - Proclamado o resultado da habilitação e decorrido o prazo para interposição de recurso, ou no 

caso de renúncia do direito recursal a COMISSÃO procederá à abertura das propostas Técnicas das 

LICITANTES habilitadas. 
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06 - DA PROPOSTA TÉCNICA 

6.1- A proposta técnica deverá ser entregue a CPL assinada pelo representante legal e rubricada em todos os 

papéis componentes da mesma, em envelope fechado e lacrado, o qual conterá as seguintes indicações: 

 

À Prefeitura Municipal de Aurora do Pará 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços N º XX/2021 ENVELOPE “B”- 

PROPOSTA TÉCNICA PROPONENTE: 

6.2 – As propostas Técnicas dos licitantes deverão ser apresentadas em 1 (uma) via, de acordo com o 

anexo II, do Edital, rubricadas em todas as folhas, carimbadas e assinadas na última folha pelo Titular ou pelo 

Representante Legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o objeto de forma clara 

e inequívoca, e ainda contendo: 

6.2.1 - Relação da Equipe Técnica; 

I. A relação da equipe técnica responsável pela prestação dos serviços, deverá ser acompanhada de 

Curriculum Vitae, atestado de capacidade tecnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado de cada um dos profissionais com comprovação para atuar no serviço compatível com esta 

licitação, comprovando individualmente experiência na área do objeto da proposta: 

II. Poderão fazer parte de cada equipe técnica do licitante apenas os profissionais já listados, com 

experiência na área objeto da licitação. 

III. A comprovação de experiência de cada profissional e do proponente será realizada mediante a 

apresentação de cópia dos contratos celebrados sobre esta matéria com a empresa participante e para 

contagem de pontos com outras empresas ou órgãos públicos. 

IV. Declaração de cada profissional da equipe técnica, ratificada pela Licitante, de que possuem 

experiência no ramo pertinente a licitação e que já realizaram atividade junto a empresa licitante. 

07. - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

7.1- A PROPOSTA TÉCNICA será avaliada sob os seguintes aspectos: 

7.1.1 - PONTUAÇÃO 01 (P1): EXPERIÊNCIA DA LICITANTE NO SETOR PÚBLICO (modelo 

do ANEXO V); 

7.1.1.1 - Este quesito será avaliado pela experiência da licitante na prestação de serviços de 

compatíveis com o objeto da licitação. Pontuação máxima deste item: 30 pontos. 

a) Documentação Comprobatória: Apresentação de Declarações e/ou atestados das entidades 

públicas, emitidos em papel timbrado, contendo informações de endereço, telefone, devendo ser 

firmadas por dirigente(s) identificado(s), no mínimo, por nome e cargo ou função, registrado na entidade 

pertinente ao profissional. 

b) Critérios para pontuação: Declarações e/ou atestados (quantidade) REQUISITOS PONTUAÇÃO 

De 1(um) a 3(três) 10 pontos De 4 (quatro) a 6 (seis) 20 pontos De 7 (sete) acima 30 pontos 

7.1.2 - PONTUAÇÃO 02 (P2): 

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE (modelo do ANEXO V) 
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7.1.2.1 - Este quesito corresponde à equipe técnica da licitante, inclusive sócios e diretores. a) 

Documentação Comprobatória: comprovação por meio de Registro do profissional no referido Conselho de 

Classe. 

b) Critérios para pontuação: Quantidade de profissionais REQUISITOS PONTUAÇÃO: 

b.1) 1 (um) engenheiro ambiental sem pontuação (requisito obrigatório) 2 (dois) engenheiros 5 

pontos Acima de 2 (dois) engenheiros 10 pontos. 

b.2) 1 (um) pedagogo sem pontuação (requisito obrigatório) 2 (dois) pedagogo 5 pontos Acima de 2 

(dois) pedagogos 10 pontos. 

b.3) 1 (um) técnico em enfermagem sem pontuação (requisito obrigatório) 2 (dois) técnicos em 

enfermagem 5 pontos Acima de 2 (dois) técnicos em enfermagem 10 pontos. 

b.4) 1 (um) assistente social sem pontuação (requisito obrigatório) 2 (dois) assistentes sociais 5 

pontos Acima de 2 (dois) assistentes sociais 10 pontos. 

b.5) 1 (um) responsavel de nivel superior responsavel pelos relatorios tecnicos (requisito 

obrigatório).  2 (dois) técnico nivel superior 5 pontos Acima de 2 (dois) técnico agrícola 10 pontos. 

b.6) 1 (um) gestor ambiental sem pontuação (requisito obrigatório) 2 (dois) gestor ambiental 5 

pontos Acima de 2 (dois) engenheiros 10 pontos. 

7.1.3 - PONTUAÇÃO 03 (P3): 

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE (modelo do ANEXO V) 

9.1.3.1 - Este quesito corresponde à experiência profissional da equipe técnica da licitante, exercida por 

cada profissional, inclusive sócios e diretores, em trabalhos compatíveis com o objeto da licitação. 

a) Documentação Comprobatória: Apresentação de Declaração e/ou atestado de entidade(s) 

pública(s) em nome do profissional, devidamente registradas na entidade competente, que prestará os 

serviços do presente certame, emitido(s) em papel timbrado, com informações de endereço, telefone e 

firmadas por dirigente(s) identificado(s), no mínimo, por nome e cargo ou função, acompanhado de cópia 

da Carteira de Trabalho, Registro de Empregados ou contrato de trabalho, de forma a comprovar o vínculo 

empregatício do profissional com a empresa licitante, bem como a comprovação de experiências anteriores 

(apresentar as comprovações mediante declaração vinculada a assinatura de carteira de trabalho ou contrato 

temporário válido). 

b) Critérios para pontuação: Tempo de experiência Tempo de experiência Pontuação individual 

Pontuação máxima do profissional com experiência em administração pública a partir de 02 anos 03 pontos 

15 pontos Experiência em administração pública superior 

a 05 anos 05 pontos 25 pontos Experiência em contabilidade pública superior a 10 anos 10 pontos 30 pontos 

7.1.4 - PONTUAÇÃO 04 (P4): 

CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE DA EMPRESA (modelo do ANEXO V) 

7.1.4.1 – Este quesito, corresponde a comprovação de que a empresa possua certificações de 

qualidade fornecidas por órgãos competentes, e devidamente vinculados à notas fiscais dos serviços. 

a) 1 (um) atesado sem pontuação (requisito obrigatório) 2 (dois) atestados 5 pontos Acima de 2 (dois) 

atestados 10 pontos. 
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7.2 - A licitante somente poderá apresentar uma declaração e/ou atestado de capacidade técnica por órgão 

público para a pontuação dos itens: P01, P02. P03 e P04, onde, caso apresente mais de um pelo mesmo 

órgão, será desconsiderado os adicionais para efeito de pontuação. Exceto, se a apresentação dos adicionais 

complementarem as informações referentes aos serviços prestados. Nesse caso, será considerado o 

somatório dos atestados como se fosse “um atestado”, para efeito de pontuação. 

8.0- DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 03) 

A proposta de preços deverá ser entregue a Comissão Permanenete de licitação assinada pelo representante 

legal e rubricada em todos os papéis componentes da mesma, em envelope fechado e lacrado, o qual conterá 

as seguintes indicações: 

 

À Prefeitura Municipal de Aurora do Pará 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços N º XX/2021 ENVELOPE “C”- 

PROPOSTA DE PREÇOS PROPONENTE: 

8.1- A proposta de preços deverá ser apresentada conforme o ANEXO III, em uma única via, elaborada em 

papel timbrado da licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e, as suas folhas devidamente rubricadas, 

sendo a última datada e assinada por pessoa legalmente habilitada, devendo constar as seguintes indicações: 

a) Fazer menção ao número deste certame, conter a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) de 

telefone(s) e de fax, e-mail e o respectivo endereço com CEP; 

b) Especificação de forma clara e detalhada do objeto. A descrição das especificações dos serviços 

que deverá atender ao disposto no ANEXO I deste edital; 

c) Indicação do valor (mensal) e valor global (anual) da proposta, em algarismo, expresso em moeda 

corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado; sendo o valor global da proposta 

indicado por extenso. Prevalecerá em casos de divergência entre o preço em algarismo e o valor por 

extenso, o valor por extenso; 

d) Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem: despesas diretas e 

indiretas, impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos que incidam sobre a contratação do 

objeto;O Prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 

contrato; 

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

da data de homologação da presente licitação. Se por falha do Licitante a proposta não indicar o prazo de sua 

validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 

manifestação; 

f) A licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nome do representante que irá assinar 

o contrato, Nº do CPF, Nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial, bem como o Nome e nº do 

banco, nº da conta corrente em nome da empresa, onde deverão ser creditados os pagamentos caso a licitante 

seja a vencedora; 

g) Apresentada a proposta, o Licitante estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e 

condições do presente Edital; 

h) As licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo serão consideradas 
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desclassificadas. 

i) Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço 

ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas 

as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do 

conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos às demais licitantes. 

j) Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão. 

8.2 - Só serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou seja, na data e hora da 

abertura, devendo estar acondicionada no envelope nº 03. 

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1- As Propostas Técnica e de Preço serão avaliadas e classificadas em função dos documentos, 

informações e preços fornecidos pelas licitantes. 

9.1.1- Para efeito do JULGAMENTO, serão atribuídos os seguintes pontos: 

a) Atribuir-se-á o peso 6 (seis) à Proposta Técnica e o peso 4 (quatro) à Proposta de Preço. 

b) A Pontuação Técnica (PT) das licitantes, apurada até a segunda casa decimal, far-se- á de acordo 

com a média dos pontos alcançados em cada um dos fatores de avaliação, conforme a seguinte fórmula: PT 

= P1 + P2 + P3 + P4 x 6 100 PT = Pontuação Técnica 

= 6 = Peso da Proposta Técnica 

c) O cálculo para a Pontuação do Preço, apurada até a segunda casa decimal, será efetuado dividindo-

se o Preço em Exame (PE) pelo Preço de Proposta, realizando a operação com cada proposta apresentada 

no dia da sessão. O fator resultante será multiplicado pelo peso 4 (quatro), obtendo-se a Pontuação 

Resultante de Preço (PRP). Assim, a maior pontuação possível (quatro) será atribuída à proposta de menor 

preço mensal ofertado. PRP = (PE/PP) x 4 PRP = Pontuação Resultante de Preço PP = Preço de Proposta PE 

= Preço em Exame = Menor Preço (MP) 

d) O Preço em Exame será o a proposta de menor preço, dentre as propostas apresentadas pelas 

licitantes. 

e) A Pontuação Final (PF) será obtida através da soma da Pontuação Técnica (PT) com a Pontuação 

Resultante de Preço (PRP). PF = PT + PRP 

f) Todos os cálculos serão efetuados sem nenhum tipo de arredondamento, considerando os 

resultados até a segunda casa decimal. 9.2- Será classificada em primeiro lugar a licitante que alcançar a 

maior Pontuação Final (PF) e as demais seguirão por ordem decrescente desta Pontuação Final. 

9.3- Não serão aceitos documentos ou propostas ilegíveis, no todo ou em parte, ou que contenham emendas, 

ressalvas, rasuras ou entrelinhas, omissões ou correções, ou cujo conteúdo seja insuficiente ou contraditório. 

9.4 - Serão desclassificadas as propostas que: 

9.4.1- Não atenderem às especificações técnicas e as exigências contidas neste edital e no Anexo I, bem 

como aquelas que apresentarem preços excessivos ou inexequíveis consoante com o que rege a Lei nº 

8.666/93. 

9.4.2- Apresentarem preço unitário (mensal) ou preço global (anual) superiores àqueles constantes da 

Planilha Orçamentária constante no Anexo I, elaborada pela PREFEITURA MUNICIPAL de Aurora do 
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Pará; 

9.4.3- Apresentarem preço unitário ou global simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com o 

preço de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração; 

9.4.4- Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento, 

a critério exclusivo da Comissão de licitação. 

9.4.5- Contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou estejam em desacordo com as 

especificações aqui exigidas; 

9.5- Caso haja indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

9.6- Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas 

- ME - ou empresas de pequeno porte - EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006: 

9.6.1- A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas pelas licitantes ME/EPP que sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira 

colocada não seja uma ME/EPP. 

9.6.2- As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada e a licitante ME/EPP melhor classificada será notificado para, se desejar, apresentar uma nova 

proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 

9.6.2.1 - A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão 

pública, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimação da licitante. 

9.6.3- Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 

apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 

naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

9.6.4- Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% 

(dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova 

oferta, conforme subitens acima. 

9.6.5 - Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP 

assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 

inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação 

inicial. 

9.7 - Ocorrendo empate entre propostas, o desempate que indicará a licitante vencedora será levado a 

efeito, através de sorteio, em ato público, para o qual serão convocadas todas as licitantes habilitadas, 

podendo ser realizado no mesmo dia da abertura dos envelopes, de acordo com o disposto no § 2º do Art. 3º 

e § 2º do Art. 45 da Lei nº 8.666/93. 

9.7.1- O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes das licitantes empatadas, sendo que 

ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo 

esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todas 
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as licitantes então empatadas. 

9.7.2- Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será 

realizado, a despeito das ausências. 

9.8 - Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso a licitante detentora do menor 

preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua 

regularidade fiscal, ser- lhe- á assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

9.8.1- A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para a contratação devidamente justificados. 

9.8.2- O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento 

das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal. 

9.8.3- A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

10.1 - O trabalho da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas 

comerciais obedecerão aos transmites estabelecidos nos subitens seguintes; 

10.1.1 - Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à sessão, a 

COMISSÃO receberá os invólucros devidamente lacrados, contendo os documentos de habilitação e as 

Propostas Técnicas e Propostas de Preços. Após o 

recebimento dos envelopes, não será mais permitido a participação de concorrentes retardatários; 

10.1.2 - Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer representar por, no 

máximo, 2 (duas) pessoas. 

10.1.3 - Os membros da COMISSÃO e no mínimo 02 (dois) escolhidos entre os presentes como 

representantes das PROPONENTES examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos de 

Habilitação e propostas comerciais apresentados. 

10.1.4 - Recebidos os envelopes ¨ 

A¨- DOCUMENTOS   DE   HABILITAÇÃO,   ¨B¨-   PROPOSTAS   TÉCNICAS   E   ¨C¨- 

PROPOSTAS DE PREÇOS, proceder–se a abertura daqueles referentes a documentação de habilitação 

(Envelope “A”). 

10.1.5 - A COMISSÃO poderá a seu exclusivo critério julgar e proclamar na mesma sessão o 

resultado da habilitação ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados. 

10.1.6 - Proclamado o resultado da habilitação e decorrido o prazo para interposição de recurso, ou 

no caso de renúncia do direito recursal a COMISSÃO procederá à abertura dos envelopes ¨B¨- 

PROPOSTAS TÉCNICAS das LICITANTES habilitadas. 

10.1.7 - Proclamado o resultado da PROPOSTA TÉCNICA e decorrido o prazo para interposição de 

recurso, ou no caso de renúncia do direito recursal a COMISSÃO procederá à abertura dos envelopes ¨C¨- 
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PROPOSTAS DE PREÇOS das LICITANTES. 

10.1.8 - Após a entrega dos invólucros contendo os documentos de habilitação, proposta técnica e das 

propostas comerciais, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no julgamento e nem serão 

permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações. 

10.1.9 - De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstancial, a qual será assinada 

pela COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes. 

10.1.10 – Após a classificação final a COMISSÃO verificará a existência de microempresas, 

empresas de pequeno porte, para o cumprimento do constante na Lei complementar 123/2006 e da lei 

Federal n° 11.488 de 15/06/2007, procedendo como previsto abaixo. 

10.1.11 Caso a proposta classificada em 1° lugar não seja ME ou EPP a COMISSÃO procedera de 

acordo com os subitens a seguir: 

a) – Fica assegurada, como critério de desempate preferência de contratação para as ME ou EPP (Lei 

Complementar nº 123 de 14.12.06); 

b) - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, 

empresas de pequeno porte sejam igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta melhor classificada, 

depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços oferecidos; 

10.1.12 - Para o efeito do disposto na alínea “a” do subitem 

10.1.11. Ocorrendo empate, a comissão procedera da seguinte forma; 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro 

lugar e consequentemente declarada vencedora do certame; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese “b” do subitem 

10.1.11 na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

10.1.13 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “b” do subitem 10.1.11, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, 

fato que deverá ser registrado em ata. 

10.1.14 - Na hipótese de não – contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.1.15 - Ocorrendo a situação prevista no subitem 7.1.12 a microempresa de pequeno porte melhor 

classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após a solicitação da COMISSÃO. 

Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos. 

10.1.16 - O resultado de julgamento final da licitação será comunicado na mesma sessão ou 

posteriormente em outra sessão, através de notificação aos interessados. 

10.1.17- É facultado á COMISSÃO, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em qualquer fase 

da licitação realizada diligencias, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

10.1.18 Todos os atos da presente licitação serão acessíveis ao público, salvo o conteúdo das propostas até a 

sua abertura. A Comissão Permanente de Licitação lavrará atas circunstanciadas de todas as sessões e 
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elaborará os demonstrativos da apuração das propostas. 

11.- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 - A adjudicação da presente licitação ao licitante vencedor será efetivada mediante termo 

circunstanciado, obedecida à ordem classificatória, ultrapassado o prazo recursal. 

11.2. A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de 

preços seja classificada em primeiro lugar são da competência dos Gestores das Secretarias solicitantes. 

113. À Secretarias solicitantes do Município de Aurora do Pará se reserva o direito de não homologar e 

revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado. 

12. DO CONTRATO 

12.1 - Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa ao presente edital, que 

deverá ser assinado pelas partes no prazo de até 05 (cinco) dias, a partir da data de convocação 

encaminhada à licitante vencedora do certame. 

12.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido 

no subitem 9.1 anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita às penalidades 

previstas na Lei n.º 8.666/93. 

12.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta vencedora e seus anexos, bem 

como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório. 

12.4- O prazo de convocação a que se refere o subitem 8.1, poderá ter uma única prorrogação com o 

mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

12.5- É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação 

estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei n.º 8.666/93. 12.6- as obrigações da Contratante, as 

obrigações da Contratada, o reajuste de preços, do recebimento do objeto, e da rescisão contratual estão 

descritas na Minuta do Contrato (Anexo IV), que constituem parte integrante deste edital. 

13. DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

13.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da assinatura até 31 de Dezembro de 2021, podendo ser 

prorrogado nos casos e formas previstos no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

13.2- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Contratante, até 05 (cinco) dias antes da data do 

término do prazo de entrega. 

13.3- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento 

contratual. 

14 – PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

14.1 - PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre a prestação do serviço, inclusive a margem de 
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lucro. 

14.2 - PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com a prestação dos 

serviços à vista de fatura que deverá ser apresentada pela contratada, atestada e visada pelo órgão 

competente. 

14.2.1 – A Empresa vencedora deverá apresentar, junto com a fatura, como condição para que o 

pagamento seja efetuado, os comprovantes de regularidade fiscal. 

14.2.2 – Não haverá antecipação de pagamento. 

14.3 - REAJUSTE: Ao final de 12 (doze) meses o valor deste Contrato poderá ser reajustado com 

base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que venha substitui-lo, 

mediante acordo escrito entre as partes. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções. 

15.1.1-Advertência. 

15.1.2-Multa: 

I - De 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago à Contratada, pelo atraso injustificado na 

execução do objeto contratual; 

II - De 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato pela inexecução total ou parcial do objeto 

contratual; 

III - Os valores das multas referidas neste item serão descontadas “ex-officio” da licitante vencedora, 

mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à 

Prefeitura de , independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

15.1.3-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

15.1.4-Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de no mínimo 2 

(dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 

reabilitação. 

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei no 8.666/93 

e suas alterações. 

16.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 

representante legal da recorrente; 

16.3- Os recursos deverão ser protocolados e encaminhados à Comissão de Licitação da Prefeitura de 

Aurora do Pará. 

17.0 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

17.1 – A execução do contrato obedecerá ao que consta no edital e anexos, será executado sob o 

regime de empreitada por preço global e será acompanhada, pela Contratante, nos termos dos art. 67 e 73 da 
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Lei federal n o. 8.666/93. 

17.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

17.3 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

17.4 O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

17.5 - O objeto do contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo 

ou em parte. 

17.6 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 

federal nº. 8.666/93). 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração, por 

decisão fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevância de interesse do Município. 

18.2 – É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de 

Aurora do Pará, Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público 

Municipal de participar como licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, do 

procedimento desta Licitação. 

18.3 – A homologação e adjudicação da presente Licitação será feita pela autoridade administrativa 

competente, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei no 8.666 de junho de 1993 e suas posteriores 

alterações. 

18.4 – A Comissão Permanente de Licitação poderá conceder tolerância de até 15 (quinze) minutos 

após a hora marcada para o início da licitação. 

18.5 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de 

licitações e entregues na Rua Raimunda Mendes de Queiroz  nº 306 –CEP 68.658-000 Prefeitura 

Municipal de Aurora do Pará– O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos e lhe sejam 

solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira na sede da 

Prefeitura Municipal das 08h às 12h00 min. 

18.7- Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, nos 

termos da legislação pertinente. 

18.8– O Foro competente para dirimir questões relacionadas com o presente Edital, que não sejam resolvidas 

pela via administrativa, é o da Comarca de Aurora do Pará.  

Aurora do Pará 29 DE JULHO DE 2021. 

 

 

 

ROBERTO DOS SANTOS VALE 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021-202101027 

1. OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA LICITAÇÃO 

 

O objeto do presente temo de referência é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE 

PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, VOLTADO EM AÇÕES VISANDO O 

ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE 

SAÚDE DE AURORA DO PARÁ CONFORME CONVENIO Nº 857941/2017 E PROPOSTA 

N°086384/2017 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA. 

1.1 , cuja especificações e quantitativos encontram-se detalhadas neste Termo de Referência. 

1.2 A execução dos serviços objeto deste Termo de Referência são oriundos do convenio Nº 

857941/2017 e proposta N°086384/2017 com a Fundação Nacional de Saúde / FUNASA, parte integrante 

deste Termo de Referência.  

1.3 A contratação do referido objeto seja realizada através de licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇO, pelo critério MENOR PREÇO E TÉCNICA, nos termos da e Lei Federal n°8.666/93 e alterações 

posteriores, e demais legislações correlatas.  

1.4 Em virtude da aceleração do crescimento urbano, o mosquito transmissor o Aedes aegypti (dengue, 

zica e Chikungunya), encontra condições bastante favoráveis para uma rápida expansão: deficiências de 

abastecimento de água e de limpeza urbana; intensa utilização de materiais não-biodegradável, como 

recipientes descartáveis de plástico e vidro; e pelas mudanças climáticas.  

1.5 Em nosso país, as condições socio-ambientais favoráveis a expansão do Aedes aegypti 

possibilitaram a uma dispersão deste vetor, desde sua reintrodução em 1976, que não conseguiu ser 

controlada com métodos tradicionalmente empregados no combate as doenças transmitidas por vetores, em 

nosso país e no continente. Programa essencialmente centrados no combate químico, com baixíssima ou 

mesmo nenhuma participação da comunidade, sem integração intersetorial e com uma pequena utilização do 

instrumental epidemiológico mostraram-se incapazes de conter um vetor de altíssima capacidade de 

adaptação ao novo ambiente criado pela urbanização acelerada e pelos novos hábitos.  

1.6 Mediante ao quadro exposto é uma tendência do aumento da incidência verificada nos dois últimos 

anos e a introdução do sorotipo 3 (DEN 3), o Ministério da Saúde em pareceria com a organização  Pan-

Americana de Saúde – OPAS, elaboraram um plano de intensificação das Ações de controle da dengue – 

PIACD, o qual selecionou 657 municípios prioritários em todo o pais com objetivo de utilizar com maior 

eficácia a infra-estrutura existente, a mão de obra já qualificada: Agente de Endemias, Agentes Comunitários 

de Saúde, Médicos, Enfermeiros, entre outros: O conjunto de rotinas e normas técnicas para o controle de 

vetores, e a mobilização social. 

1.7 As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no município de Aurora do Pará muitas vezes 

ficam subnotificada, já vem sendo trabalhado com os profissionais de saúde sobre a importância das 

notificações e confirmação dos casos, pois algumas vezes os mesmos não faziam as notificações, outro 

motivo das subnotificações e que o município possui grande área territorial 1.811.840km², sendo que a 
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população das comunidades Quilombolas, Ribeirinhas e de Assentamentos muitas vezes fazem o auto 

tratamento das doenças transmitidas pelo mosquito não sendo feita as notificações pelos profissionais de 

saúde, sendo necessários ações educativas nestas comunidades, nas escolas municipais, centros comunitários 

e profissionais de saúde. Em parcerias com a sociedade civil, secretarias municipais (educação, meio 

ambiente, ação social e obras), para que seja realizado um trabalho eficiente de educação e mobilização, 

através de oficinas, palestras e mutirões, com a participação de alunos, professores, profissionais de saúde e 

população em geral, para que possamos combater de forma eficaz o Aedes aegypti onde cada indivíduo faça 

sua parte no combate aos focos dos mosquitos. 

1.8 A Secretaria Municipal de Saúde do município de Aurora do Pará, vendo a problemática pela qual 

passa o município de Aurora do Pará, que vem registrando vários casos de doenças transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti, como: dengue, zika vírus e chikungunya, propomos discutir a necessidade de 

combater as infestações e a intervenção no problema, e buscar através deste projeto de educação em saúde 

ambiental soluções e parceria com as comunidades e secretarias municipais de educação, obras, Ação Social 

e meio ambiente, para a diminuição dos casos notificados das doenças transmitida pelo Aedes Aegypti e 

possível eliminação dos criadouros (focos) do mosquito no município. Contudo, buscaremos incentivar as 

pessoas da comunidade a pensarem e refletirem coletivamente o problema da incidência da Dengue, zika 

vírus e chikungunya na comunidade e para alcançar tal objetivo numa ação conjunta propomos a elaboração e 

implantação de um projeto de intervenção na saúde da comunidade e escolas. 

1.9 O município de Aurora do Pará está contido entre os municípios prioritários ao combate à 

dengue. E devido à alta infestação do mosquito, grande parte da população já está imunologicamente 

sensibilizada ocasionando a primo-infecção aumentando assim os riscos de complicações com a dengue 

clássica. 

1.10 Todavia, ainda persiste a resistência de pessoas quanto aos cuidados no seu próprio domicílio. 

Portanto necessitamos sensibilizar a população quanto aos cuidados preventivos ao combate ao mosquito 

transmissor ou Aedes aegypti (dengue, zica e Chikungunya), pois com o advento do período chuvoso 

aumenta os números de casos notificado 

1.11 BJETIVOS:  

a) OBJETIVO GERAL: Intervir na manutenção da saúde local, buscando uma sensibilização social e física 

da comunidade escolar e da comunidade civil local (Urbana, Assentados, Quilombolas e Ribeirinha) sobre a 

importância da prevenção e combate dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti partindo do ambiente 

escolar para o ambiente comunitário.  

b) B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Promover a saúde na escola e na comunidade local (Urbana, 

Assentados, Quilombolas e Ribeirinha); • Permitir o conhecimento acerca da dengue, zika vírus e 

chikungunya; 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 

O projeto beneficiará as escolas(alunos) e centros comunitários (comunidade) dos Bairros: Centro, Aparecida 

e Vila Nova, já as comunidades rurais beneficiadas com projeto são áreas de Assentamentos, Ribeirinhas e 

Quilombolas: que são elas Santana do Capim, Comunidade Vale do Capim e Repartimento. Serão 

beneficiadas com o projeto aproximadamente 4.000 famílias, por apresentarem maior necessidade em razão 

do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti onde realizará ações de educação em saúde ambiental, 

visando sensibilizar e atuar com a população por meio de campanhas educativas, rodas de conversas e 

mutirões para a identificação e eliminação dos principais criadouros do vetor Aedes aegypti no território. 
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2.1 O projeto deverá ser implantado de acordo as etapas do Plano de Ação descrita no ANEXO I – A 

deste Termo de Referência, através das seguintes ações: 

a) Desenvolver ações de educação em saúde ambiental contribuindo para a promoção de saúde e para a 

melhoria da qualidade de vida da população pelo enfrentamento ao Aedes aegypti e a consequente redução do 

número de casos de Dengue, Zika, Chikungunya. 

b) Implantar um grupo de trabalho envolvendo órgãos municipais, estaduais e da sociedade civil 

organizada para coordenar as ações do projeto. 

c) Sensibilizar a população escolar e comunitária para sua participação no enfrentamento às doenças 

causadas pelo mosquito Aedes Aegypti (Dengue, Zika, Chikungunya); 

d) Realizar ações preventivas de educação e saúde ambiental de combate ao Aedes Aegypti redução 

visando à diminuição dos casos de dengue, Zica e Chikungunya. 

2.3. As ações visam o alcance das seguintes Metas e etapas: 

a) O projeto será executado em uma única meta com 08 etapas, com isso espera-se sensibilizar a comunidade, 

alunos da rede municipal de ensino, entidades municipais e grupos que constituem a comunidade para a 

identificação e eliminação dos principais criadouros do vetor Aedes Aegypti no território. Inclui-se nessa 

metodologia a mobilização e participação social, as oficinas pedagógicas, cursos, treinamentos, encontros e 

capacitação, realização de mutirões preventivos nas comunidades rurais, zona urbanas sobre a importância de 

se fazer a eliminação de águas paradas, a coleta seletiva para proteção do meio ambiente e consequentemente 

realizar o controle de vetores. A metodologia descrita deve favorecer a interação entre professores, alunos e 

comunidade em geral na perspectiva do fortalecimento da promoção da saúde 

2.4- Infraestrutura Física:  

a) Para a realização deste Projeto, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de uma sala equipada com 

notebooks, impressoras, um retroprojetor, mesas e cadeiras para reunião da equipe. Para o trabalho de campo, 

possui duas motocicletas e um veículo de passeio para 05 lugares. 

2.5 – Do Objeto 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de trabalho em saúde ambiental, com o 

desenvolvimento de ações socioeducativas conforme elaborado em projeto aprovado com a anuência da 

FUNASA, no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

 

1 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO 

DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, 

VOLTADO EM AÇÕES VISANDO O ENFRENTAMENTO AO 

AEDES AEGYPTI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA 

DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ CONFORME 

CONVENIO Nº 857941/2017 PROPOSTA N°086384/2017 COM 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA 

 

R$180.000,00 

 

3. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
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3.1. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do instrumento Contratual, com 

eficácia legal após a publicação do seu estrato, endo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 

excluir o primeiro e excluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei. 

3.2. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto será de acordo com o Projeto em anexo, a 

contar da expedição da Ordem de Serviço pela Unidade Requisitante da Licitação, através da fiscalização do 

contrato, na forma do cronograma de execução do projeto. 

3.3. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO PROJETO:  

a) Imediatamente, mediante expedição de Ordem de Serviço assinada pela Autoridade Requisitante e pela 

Fiscalização do Contrato. 

b) Na forma e de acordo com as etapas e cronograma do Plano de Ação do Projeto, acompanhado pelo fiscal 

do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, caso a execução esteja em desacordo com as disposições deste 

instrumento e do Plano de Ação, apresentar vícios defeitos ou incorreções, devendo, tais 

divergências/incorreções, ser sanadas no prazo de 10 (dez) dias corridos da notificação.  

c) A cada etapa o objeto executado será medido pelo fiscal do contrato e se atestado de forma regular, a 

medição aprovada deverá ser apresentada acompanhada da respectiva Nota Fiscal de Serviços e recibo em 

três (03) vias, para conferência, bem como de todos os guias, manuais e documentos técnicos que 

acompanham objeto. 

d) O Servidor responsável pela Unidade(s) Requisitante(s) anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

e) Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo estabelecido no item 

acima fixará prazo para a licitante contratada promover as correções necessárias, sob pena de devolução e 

rejeição do objeto a Contratada, no estado em que se encontre; 

f) Na hipótese da ocorrência de irregularidades na entrega do objeto licitado, a Administração Contratante, 

somente os receberá em caráter definitivo mediante termo circunstanciado, após as correções promovidas 

pelo Contratado e após verificação realizada pela Administração, por intermédio do Servidor responsável. 

g) Ainda que o objeto licitado seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 

responsabilidade da contratada pela validade, qualidade e segurança do mesmo. 

4. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

4.1. Para fiscalização do contrato administrativo, a Unidade(s) Requisitante(s) designará o Servidor e para 

substituir caso necessário a Servidora, para exercer as atribuições de Fiscal de Contrato, na forma da Lei. 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. A forma de pagamento: Projeto finaliza em três etapas, os pagamentos serão pagos por cada etapa 

finalizada. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de 

até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

5.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões do INSS e 

FGTS.  

5.3. A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto 

licitado não estiver em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas 

e aceitas.  
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5.4. A Administração Municipal poderá deduzir no montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei e do Edital de Licitação. 

5.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

atraso de pagamento. 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão a Conta dos recursos orçamentários 

indicados conforme disponibilidade informada pelo Setor Contábil, mediante prévia consulta oportunamente 

durante a tramitação do processo em fase interna. 

6.2. Dotação orçamentária:  

2.5 Dotação Exercício 2021 Atividade 0901.101220037.2.047 Manutenção da Secretaria de Saúde , 

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica sublemento:3.3.39.05 serviços 

técnico profiscionais 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto licitado; 

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante 

vencedora; 

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

7.4. Solicitar a troca do objeto que venha a ser devolvido mediante comunicação a ser feita pela Unidade 

Requisitante; 

7.5. Solicitar, por intermédio de Ordem de Serviço, por servidor designado para este fim, a execução do 

objeto licitado;  

7.6. Comunicar a licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento/entrega do objeto licitado e 

interromper imediatamente sua execução, se for o caso.  

7.7. Assegurar aos técnicos da contratada o acesso para qualquer informação complementar à execução do 

objeto, respeitadas as normas de segurança e confidencialidade das informações fornecidas pela Contratante à 

Contratada. 

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

contratada. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

8.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão;  

8.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração Municipal; 

8.4. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura, Secretarias e Departamentos vinculados ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto licitado, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração Municipal;  
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8.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedades da Prefeitura de 

Aurora do Pará, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a prestação do serviço 

do objeto; 

8.6. Efetuar a entrega do objeto da Autorização de prestação de serviço, de acordo com a necessidade e o 

interesse da Administração Municipal, após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente;  

8.7. Na entrega, prevalecerão exclusivamente as especificações do objeto deste Termo de Referência e 

anexos;  

8.8. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário;  

8.9. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Na ocorrência das situações previstas no capítulo IV da Lei8.666/93, aplica-se à contratada as 

penalidades correspondentes ficando, desde logo, fixada a respectiva multa, em até 10% (dez por cento) do 

valor deste contrato. 

9.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a empresa contratada às sanções 

previstas, podendo a Administração, garantida prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo de 

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

b) Multa de: 

I. 0,2 % (aero virgula dois por cento) por dia de atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre 

o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades; 

II. 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, 

sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitado ao percentual de 10% (dez por cento), 

sem prejuízo das demais penalidades;  

III. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução total; e 

de até 105 (dez por cento), em casos de descumprimento parcial do contrato, calculado de forma proporcional 

ao inadimplemento e aos prejuízos dele advindos; 

9.3. No caso de atraso de entrega ou inexecução do contrato superior a noventa dias, poderá a Administração 

rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações; 

9.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventual devido 

pela contratante, ou ainda quando for o caso, cobrado judicialmente; 

9.5. As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso no cumprimento 

das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, por escrito, no prazo máximo de dez dia 

e aceito pela contratante;  

9.6. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

contratada as seguintes sanções:  

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a dois anos; 
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b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

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

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

9.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão do direito de licitar, a 

contratada deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, com 

contrato e das demais cominações legais.  

9.8. A Multa aplicada após regular processo administrativo deverá ser recolhida no prazo máximo de dez dias 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela contratante.  

9.9. O termo inicial para a incidência de qualquer das penalidades estipuladas será a data fixada para o 

adimplemento, e o termo final será a data do efetivo pagamento desta.  

10. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO   

10.1. A proposta deverá ser elaborada a partir da referência do Projeto Técnico aprovado pela convenente, 

apresentando todas as etapas do Plano de Ação, Composição de Preços Unitários e Cronograma de Execução, 

na forma do ANEXO I-A deste Termo de Referência.  

11.DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1. Comprovação Técnica Profissional: 

11.2. A Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos, mediante a 

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) 

que a empresa fornece ou forneceu, satisfatoriamente, objetos compatíveis com aqueles constantes desta 

licitação acompanhados por cópia da respectiva Nota Fiscal da execução dos serviços. 

c) A licitante deve comprovar que possui em seu quadro funcional os profissionais que serão 

responsáveis pela execução do projeto de acordo com cada ação dentro do projeto: 

a.1)Um Pedagogo: com formação em Nível Superior que possua experiência comprovada através de 

certificado na área para o gerenciamento de oficinas de capacitação, instrução em oficinas pedagógicas e 

cursos de formação e capacitação que envolve educação em saúde ambiental superior e contrato vinculado a 

empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do 

comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades e currículo emitido pela lattes.  

a.2) Gestor Ambiental: que possua formação em Nível Superior para a Implantação do Núcleo de Educação 

Em Saúde Ambiental, acompanhado com certificado de nível básico que comprove sua qualificação na área 

solicitada superior e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente 

ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de 

Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. A metodologia 

descrita deve favorecer a interação entre professores, alunos e comunidade em geral.  

a.3) Assistente Social: formado com diploma na área de Serviço Social, que atuará em atividades voltadas 

para a conscientização e a participação da população, promovendo à prevenção, a recuperação e o controle de 

doenças, garantindo que os direitos dos moradores sejam respeitados, acompanhados de contratos vinculados 

a empresa participante junto com atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica juntamente 

com currículo emitido pela lattes. 

a.4) Técnico em Enfermagem: com formação comprovada através de Diploma de nível técnico com 
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comprovação respectivo órgão regulamentador COREN-PA com experiência comprovada através de 

certificado em palestras no combate a dengue, zika vírus e chikungunya doenças estas causadas pelo 

mosquito Aedes aegypti superior e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade 

técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e 

Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes.  

a.5) Engenheiro Ambiental: que possua formação em Nível Superior para a coordenação geral do projeto 

que possa comprovar sua experiencia através de diploma de nível superior e contrato vinculado a empresa 

juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante 

de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e 

currículo emitido pela lattes. 

a.6) Um profissional de nível superior (responsável pelos relatórios técnicos)  que que possa comprovar sua 

experiencia através de diploma de nível superior e contrato vinculado a empresa, com atestado de capacidade 

técnica referente ao serviço prestado. 

a.7)  Todos os profissionais deverão ter suas profissões comprovadas por diplomas, apresentar atestado de 

capacidades técnica de cada profissional que o mesmo ja tenha desenvolvido ações compatíveis com o 

objeto desta licitação de acordo com cada item desse projeto. 

e). Não será aceito protocolo de inscrição e nem boleto de pagamento para regularidade, apresentar 

capacidade técnica para a execução da atividade.  

f). A comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante será realizada mediante a 

apresentação de: Cópia Autenticada do contrato de prestação de serviços, especificando nele cada área que 

cada profissional irá atuar dentro do projeto e suas responsabilidades, Carteira de Trabalho ou caso os 

profissionais sejam sócios/proprietários da empresa licitante, cópia autenticada do Contrato Social. 

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

a) Diploma de Ensino Superior e/ou Certificado Técnico (para Técnico Agrícola) reconhecido em cartório, 

acompanhado do Currículo emitido pela Lattes; 

b) Inscrição e Comprovante de Regularidade dos profissionais no Cadastro Técnico Federal emitido pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

 

Aurora do Pará, 10 de junho de 2021. 

 

Alcione Santana de oliveira  

Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

MINUTA DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº XX.XX.XXXX/2021 

 

 

A empresa..................................... , sediada no(a) .................................. , inscrita no 

CNPJ nº................................... telefone nº ............................fax nº

 ......................................................................................................................................................................... ,

e- 

mail................................ , por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)..................................... portador(a) do CRC nº ............/UF e do CPF nº , 

e para os fins da Tomada de Preços nº XX.XX.XXXX/2021, vem apresentar a sua proposta técnica, 

contendo os seguintes anexos: 

1) Formulário de PONTUAÇÃO 01 (Pl): EXPERIÊNCIA DA LIOTANTE NO SETOR 

PÚBLICO; 

2) Formulário de PONTUAÇÃO 02 (P2): QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA 

LICITANTE; 

3) Formulário de PONTUAÇÃO 03 (P3): EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA DA 

LIOTANTE. 

4) Formulário de PONTUAÇÃO 04 (P4): CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE DA EMPRESA - 

, de de 2021. 

 

(Nome, cargo, função e assinatura do representante legal da licitante). 

 

 

 

OBS.: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) e/ ou procurador(es) devidamente habilitado(s) 
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FORMULÁRIOS 

FORMULÁRIO REFERENTE A PONTUAÇÃO 01 (Pl): EXPERIÊNCIA DA 

LICITANTE NO SETOR PÚBLICO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 

 

 

 

Razão social do ente público(1) 1 CNPJ(2) Serviços 

prestados 

Pontos 1 

2 

3 

 

PONTUAÇÃO OBTIDA (Pl) 1. TOTAL 

 

- , de de 2021. 

 

(Nome, cargo, função e assinatura do representante legal da licitante). 

 

OBSERVAÇÕES: 
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FORMULÁRIO REFERENTE À PONTUAÇÃO 02 (P2): 

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO 

PARÁ  

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0XX/2021 

 

CONSELHO DE CLASSE I PROFISSIONAL ! N' DO REGISTRO I DATA DO 

REGISTRO I Pontos 

2. 

3. 

PONTUAÇÃO OBTIDA (P2) 1. TOTAL 

 

-' de de 2017. 

 

 

 

(Nome, cargo, função e assinatura do representante legal da licitante). 

OBSERVAÇÕES: 
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FORMULÁRIO REFERENTE À PONTUAÇÃO 03 (P3): 

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA  

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº :001/2021 

 

ENTIDADE I PROFISSIONAL I DATA EMISSÃO! TEMPO EXPERIBNOA/ Pontos 1. 

2. 

3. 

TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA (P3) –, 

 de de 2021. 

 

 

 

(Nome, cargo, função e assinatura do representante legal da licitante). 

OBSERVAÇÕES: 
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FORMULÁRIO 

FORMULÁRIO REFERENTE À PONTUAÇÃO 04 (P4): CERTIFICAÇÕES DE 

QUALIDADE DA EMPRESA 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  AURORA DO PARÁ 

Ref.: TOMA DA DE PREÇOS Nº :001/2021 

 

 

 

ENTIDADE I PROFISSIONAL I DATA EMISSÃO! TEMPO EXPERIBNOA/ Pontos 1. 

2. 

 

3. 

 

TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA (P4) – 

 

, de de 2021. 

 

 

 

(Nome, cargo, função e assinatura do representante legal da licitante). 

 

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

_____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº 

_________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) 

da Carteira de identidade nº. ___________ e de CPF nº. DECLARA, para fins do disposto no item 6.2 do 

Edital do Pregão Presencial nº. ___________, sob as sanções administrativas e, sob penas da Lei, que esta 

empresa, na presente data, e considerada: 

 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 

alterações. 

 

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterações posteriores. 

 

(Localidade) _______ de ________de ______________ 

 

___________________________________________ 

Representante legal 

 

 

 

Obs (1): A declaração acima dever á se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 

licitante. 

Obs (2): Documento deve ser em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  AURORA DO PARÁ 

Ref.: TOMA DA DE PREÇOS Nº :001/2021 

 

 

Ao  

Presidente da Comissão de Licitação  

 

Prezados Senhores, 

 

A proposta que faz a empresa ____________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 

________________________ e inscrição estadual nº __________, estabelecida no(a) ____________, e-mail 

__________, telefone ___________para a prestação dos serviços como abaixo relacionado, conforme 

estabelecido no Pregão nº ______/2020-FMS. 

 

OBS: A Descrição dos serviços deverá atender a descrição do Termo de Referência - Anexo I deste 

edital, pois as propostas de preços serão classificadas após análise da Descrição Completa e sua 

aceitação pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

 

ITEM  DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

01 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA 

EXECUÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE AMBIENTAL, VOLTADO EM AÇÕES 

VISANDO O ENFRENTAMENTO AO AEDES 

AEGYPTI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA 

DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ CONFORME 

CONVENIO Nº 857941/2017 XXXXX PROPOSTA 

N°086384/2017 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE 

SAÚDE / FUNASA 

 

 

 

PRAZO DE ENTREGA: 

___________________________________________________________________________________ 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

______________________________________________________________________________ 

CONTA CORRENTE: ________________ BANCO: _______________________AGÊNCIA: 

_________________________ 

DADOS DO REPRESETANTE PARA ASSIANTURA DO CONTRATO (NOME COMPLETO, 

NATURALIDADE, ENDREÇO DO DOMICILIO, RG, CPF E ESTADO 

CIVIL)____________________________________.  

 

Declaramos ainda: 

a) Que temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do Edital assim como para contratação; 

b) Que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de 

lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
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materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c) Que garantimos que os serviços serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não 

estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos; 

d) Que caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a causar a terceiros 

ou ao patrimônio da Entidade licitante, durante a execução dos serviços, reparando, às nossas custas, os 

mesmos, sem que nos caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 

e) A efetuar a completa execução dos serviços no prazo previsto no Edital, contado a partir da data da 

assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE; 

f) A manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final 

prevista para sua entrega;  

g) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada 

as condições do Edital. 

 

Localidade, ___de ___ de 2020. 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo  

(representante legal da empresa) 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  AURORA DO PARÁ 

Ref.: TOMA DA DE PREÇOS Nº :001/2021 

 

 

Ao  

Presidente da Comissão de Licitação  

 

Prezados Senhores, 

_____(nome e qualificação do representante)_____, como representante devidamente constituído da 

empresa _(nome da empresa/CNPJ)________, sito a  __________________, doravante denominado 

Licitante, para os fins disposto no item ________ do Edital ______________________, DECLARA, sob as 

penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa ____(nome da empresa / 

CNPJ)________, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em 

referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

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

participante potencial ou de fato, no que diz respeito à participação ou não no presente certame; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido 

certame; 

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

discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o Pregoeiro ou representante ou funcionário da 

Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas; 

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

informações para firmá-la. 

Localidade, ___de ___ de 2020. 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo  

(representante legal da empresa) 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DO PRODUTO OFERTADO 

 

_______________________________ (empresa) CNPJ/MF ____________, situada à 

_______________________________, por meio de seu representante legal ao final assinado, declara assumir 

inteira responsabilidade de prestar serviço ofertado descrito em nossa proposta de preços ao Pregão 

Presencial nº. _______________. 

Declaramos ainda, que por motivo de força maior e caso fortuito, ou ausência de culpa de 

nossa parte, devidamente comprovada, em prestar o serviço ofertado, submeteremos a apreciação do Setor 

competente, novo serviço igual ou equivalente, atendendo aos preços contatados, desde que aceito pela 

Administração. 

Por derradeiro, que pelo descumprimento total ou parcial da execução do objeto do Pregão, 

suportaremos todas as conseqüências legais, inclusive com a inexecução do Contrato. 

Localidade, _______ de ________________ de ________. 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo  

(representante legal da empresa) 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  AURORA DO PARÁ 

Ref.: TOMA DA DE PREÇOS Nº :001/2021 

 

 

Ao  

Presidente da Comissão de Licitação  

 

A empresa ____________________________________, CNPJ n.º ______________________________, 

declara ao Município de Aurora do Pará, para fins de participação no procedimento licitatório sob a 

modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº ____________, cumprir plenamente todos os requisitos de 

habilitação, , estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.  

Declara ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências. 

 

Local , ______ de ____________________ de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo  

(representante legal da empresa) 

 

OBS (01): Este documento deverá ser emitido em papel timbrado da licitante. 

 

 

OBS (02): ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES (apresentar no momento 

do credenciamento)  
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 

7/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  AURORA DO PARÁ 

Ref.: TOMA DA DE PREÇOS Nº :001/2021 

 

 

Ao  

Presidente da Comissão de Licitação  

 

 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___, declara, 

sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Localidade, ___ de _________de _______ 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo  

(representante legal da empresa) 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO I X 

MINUTA - CONTRATO Nº. ____/2021 –FMS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, 

ATRAVÉS DA FUNDO MUNICIPAL DE _______ E A 

EMPRESA ______, COMO ABAIXO MELHOR SE 

DECLARA: 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, pessoa jurídica de direito publico, com a 

interveniência do FUNDO MUNICIPAL DE _______________, com CNPJ Nº. ____________, sediada 

na_____________________, neste ato representada por seu Secretário Municipal de __________________, 

Sr. ___________________________, brasileiro, casado, portador do RG __________ e CPF nº __________, 

residente e domiciliado. 

CONTRATADO: EMPRESA ________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

Nº __________________, endereço comercial a Rua ________, nº ___, CEP: _______, cidade ________ 

neste ato representada por seu representante legal Sr.__________________, brasileiro, casado(a), Portador do 

RG nº ___e CPF/MF nº _________, residente e domiciliado ______________, n° ___, Bairro _____, cidade 

______, estado do _____. 

Firmam o presente instrumento contratual na conformidade das Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA I -  Do Objeto - Contratação de empresa especializada para SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

AMBIENTAL, VOLTADO EM AÇÕES VISANDO O ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI, 

SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ CONFORME 

CONVENIO Nº 857941/2017 PROPOSTA N°086384/2017 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE 

SAÚDE / FUNASA, discriminados de acordo com o TOMADA DE PREÇO Nº   /2021, bem como a 

proposta apresentada pela CONTRATADA, que ficam fazendo parte do presente, conforme abaixo: 

ITEM  DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

01 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA 

EXECUÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE AMBIENTAL, VOLTADO EM AÇÕES 

VISANDO O ENFRENTAMENTO AO AEDES 

AEGYPTI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA 

DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ CONFORME 

CONVENIO Nº 857941/2017 PROPOSTA N°086384/2017 

COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA 

 

 

CLÁUSULA II - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1. O preço ajustado do presente contrato é o valor de R$ ______. 

  2.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da Nota Fiscal atestada pelo 

responsável do departamento recebedor competente pelo Fundo Municipal de Saúde, através de crédito na 

Conta Bancária do fornecedor, observado a disponibilidade financeira da Contratante. 

2.3. O FMS, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a preços e 

quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias. 

2.4. O pagamento realizado pela administração não implica prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e 
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qualquer falha que se apurar na prestação dos serviços, nem exclui as responsabilidades de que tratam a Lei 

Federal nº 8.666/1993 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes. 

2.5. O pagamento efetuado não implica, ainda, reconhecimento pela Administração de adimplemento por 

parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do 

objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste Anexo. 

2.6. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL VÁLIDA DA EMPRESA, devendo 

esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

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

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

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

inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.  

  

3.2. Imediatamente, mediante expedição de Ordem de Serviço assinada pela Autoridade Requisitante e pela 

Fiscalização do Contrato na forma e de acordo com as etapas e cronograma do Plano de Ação do Projeto, 

acompanhado pelo do fiscal do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, caso a execução esteja em 

desacordo com as disposições deste instrumento e do Plano de Ação, apresentar vícios, defeitos ou 

incorreções, devendo, tais divergências/incorreções, ser sanadas no prazo de 10 (dez) dias corridos da 

notificação.  

  

3.3. A cada etapa o objeto executado será medido pelo Fiscal do Contrato e se atestado de forma regular, a 

medição aprovada deverá ser apresentada acompanhada da respectiva Nota Fiscal de Serviços e recibo em 

três (03) vias, para conferência, bem como de todos os guias, manuais e documentos técnicos que 

acompanham o objeto.  

  

3.4. O Servidor responsável pela Unidade(s) Requisitante(s) anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

  

3.5. Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo estabelecido no item 

acima fixará prazo para a licitante CONTRATADA promover as correções necessárias, sob pena de 

devolução e rejeição do objeto a contratada, no estado em que se encontre;  

  

3.6. Na hipótese da ocorrência de irregularidades na entrega do objeto licitado, a Administração 

CONTRATANTE, somente os receberá em caráter definitivo mediante termo circunstanciado, após as 

correções promovidas pela CONTRATADA e após reverificação realizada pela Administração, por 

intermédio do Servidor responsável. Ainda que o objeto licitado seja recebido em caráter definitivo, 

subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela validade, qualidade e segurança do 

mesmo.  

  

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA  

 4.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado, mediante termo aditivo nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos para o adimplemento do preço 

correrão por conta da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa: 

Exercício de 2021 será na dotação descriminada abaixo: 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA V - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO - CONTRATANTE E CONTRATADA acordam 

que os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo para restabelecimento do equilíbrio 

econômico e nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. DA CONTRATADA - Além das obrigações contempladas na Lei n.º 8.666/93 e demais atos normativos 

que regem a matéria, devem ser destacadas as seguintes obrigações da contratada: 

a) A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Contrato;  

b) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;  

c) A CONTRATADA deverá apresentar Planilha de custos e preço dos serviços;  

d) A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente 

aplicável ao objeto deste Pregão Presencial;  

e) A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, isentando a 

CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam 

resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas 

na execução do objeto;  

f) Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força prestação do serviço do objeto deste 

contrato qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;  

g) A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como 

salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, 

indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da 

CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  

h) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;  

i) Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares da CONTRATANTE;  

j) Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla 

e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas; 

k) Manter, durante a prestação dos serviços do objeto deste contrato, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

l) Responsabilizar-se por qualquer imprevisto ou acidente ocorrido em relação à falta de segurança.  

m) Responsabilizar-se por qualquer acidente que venham a ser vítimas os seus empregados quando em 

serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para 

o exercício das atividades.  

n) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE; 

o) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6.2. DA CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;  

b) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação;  

c) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;  
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d) Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos locais 

onde será entregue o objeto deste contrato, nos horários de expediente normal ou em outros horários 

constantes em acordos firmados entre as partes. 

e) Comunicar à contratante, qualquer irregularidade no fornecimento e no serviço prestado; 

 

CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Fundo Municipal de Saúde, ou bilateralmente, 

atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei 

Nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA VIII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93, além da multa de Multa de 1% 

(um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso da entrega do 

material, a contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido 

neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando, então incidirá em outras cominações legais.  

8.2. O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às seguintes 

sanções, quando for o caso:  

I. Advertência; 

II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 

III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso 

da entrega do material; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por 

prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

 

CLÁUSULA IX - NORMA APLICADA  

 Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 8.666/93 e demais alterações 

posteriores assim como as regras estabelecidas no edital do Tomada de Preço Nº. ______/2021-FMS. 

 

CLÁUSULA IX - DO FISCAL DO CONTRATO - A contratação será fiscalizada pelo servidor 

_______________________, Matrícula nº ____________________, e para fiscal substituto servidor 

_______________________, Matricula nº _________________, designado para esse fim, representando a 

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

pertinentes a essa atribuição. 

 

CLÁUSULA X - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de ......., para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, quando 

não puderem ser dirimidos pelo Município ou pelo Fundo Municipal de Saúde. 

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente em 03 (três) vias 

de igual teor para que produza efeitos legais. 

 

Aurora do Pará - PA, ____ de ______ de 2020. 

 

_______________________________________ 

CONTRATANTE 

_______________________________________ 

CONTRATADA 
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