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 EDITAL  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2018 

A pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, nomeada pelo portaria n° 

142/2018/GAB de 18/05/2018, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local 

abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que 

pretendam participar do Pregão Presencial n°. 050/2018, do tipo menor preço por empreitada global, 

tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei n°. 10.520, de 17/07/2002, Decreto n°. 3.555, de 

08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, 

Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando - se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 

21/06/93, com suas alterações dadas pelas leis L/C 147/2014 e demais exigências deste Edital. 

 

1 DO OBJETO 

 
1.1.     Constitui objeto do presente Edital a Contratação de empresa de Consultoria para elaboração da 
“Consolidação do Plano de Investimentos e respectivos Orçamentos de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)” e elaboração do “Estudo de 
Viabilidade Econômico-Financeiro para a prestação dos serviços de Água e Esgoto”, o qual se constituirá 
em ferramenta de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições ambientais e da qualidade 
de vida da população, atendendo as necessidades do Município de Medicilândia. OS SERVIÇOS SERÃO 
PRESTADOS NAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES NO LOCAL INDICADO DESCRITAS no Anexo I 
- Termo de Referência. 

 
2 DO PRAZO 

2.1. A Comissão de Fiscalização terá 03 (três) dias úteis para analisar os documentos entregues e emitir a 

Autorização para Início dos Serviços. 

2.2. Podendo ser prorrogado por igual período desde que mantidas as condições de habilitação e preços 

salvos os reajustes para equilíbrio do contrato e se dará por interesses da administração municipal. 

 
3 DO VALOR 

 

3.1. O valor medio estimado é de R$ 130.833,33 (cento e trinta mil, oitocentos e trinta e três reais e 

trinta e três centavos) para a contratação do serviço objeto deste certame deverá estar dentro da 

disponibilidade orçamentária anual do município. 

 
4 DO LOCAL PARA EXAME/OBTENÇÃO/ ESCLARECIMENTOS ACERCA DO EDITAL 

 

4.1 A documentação referente ao edital, suas condições e seus anexos estão disponíveis na Sala da 

Comissão de Licitação do Município de Medicilaândia- PA, localizada na Sede Administrativa do 

Município – PMM- PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, para aquisição gratuita. 

4.2 O horário de funcionamento é de segunda-feira a quinta-feira das 08:00 às 12:00 hs e das 14:00 as 

17:00 hs e a sexta-feira das 08:00 as 14:00 hs, resguardados os feriados. 

4.3 O e-mail para obtenção de esclarecimentos é : setordelicitacaopmm@gmail.com 
O endereço da Prefeitura Municipal : TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA-PA. 
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5 DA ABERTURA DIA HORA E LOCAL 

 
5.1 A abertura do certame ocorrerá no dia 23/ Outubro /2018 horário: 09:00, para credenciamento e 
entrega dos envelopes, na sala da Comissão Permanente de Licitação, TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, 

MEDICILÂNDIA/PA. 

5.1.1 Em se fazendo necessário será realizada nova sessão três dias após a primeira, às 09h00min horas 

no mesmo local. 

5.2 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, 

mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível. 

5.3 O recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, documentação de 

habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados, juntamente com o 

credenciamento, da forma de que trata o edital. 

 
6. DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Sob pena de Inabilitação, o credenciamento se dará com a entrega de todos os doculmentos a seguir: 

6.1.1. Cédula de identidade Original e Xerox ou outro documento equivalente com fotografia; 

6.1.2. Termo de credenciamento com firma reconhecida, de acordo com o modelo Anexo VI, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

6.1.3.  Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; Inscrição do 

ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercício; 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir; comprovando a legitimidade do outorgante. As empresas que não apresentarem 

documentação consolidada deverão apresentar inscrição e todas as alterações. Em sendo sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário ou Inscrição de ato constitutivo, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

6.1.4.  A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido 

no Anexo II (papel timbrado) do Edital. 

6.1.5.  Carta de Apresentação de Documentação (Anexo IV), dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação. 

6.2.  Aberta à sessão, a Pregoeira, solicitará informação dos representantes das Empresas presentes se 

participam como micro ou empresa de pequeno porte, em caso positivo que entreguem documento que 

comprove essa situação. 

6.3. As micro e as empresas de pequeno porte, conforme lhe faculta a Lei, poderão apresentar declaração 

com ressalvas quanto aos aspectos de sua regularidade fiscal, a qual poderá ser regularizada no prazo 

garantido pela legislação específica. 

6.4. A ausência do licitante, no momento dos lances na sessão, não impedirá o mesmo continuar 

participando, podendo inclusive ser declarado vencedor, se nenhuma Empresa ofertar lance inferior ao 

ofertado pelo licitante ausente, na proposta inicial. 
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7. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA - A participação nesta licitação esta restrita as empresas, com 

comprovada compatibilidade de sua atividade comercial ao objeto deste edital, caso não comprove a 

compatibilidade no ato do credenciamento será impedida de participar do certame. 

7.2 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e sejam do ramo pertinente ao objeto 

licitado. 

7.3 A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste 

Edital. 

7.4 Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, devidamente munido de credencial, 

será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer 

oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada. 

7.5 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 

uma Licitante. 

8.   NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO. 

 

8.1. Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

8.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública 

Municipal direta ou indireta, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou 

licitar com a Administração Pública Municipal; 

8.3. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a 

empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

 
9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Sob pena de inabilitação e/ou desclassificação, as licitantes concorrentes deverão apresentar a 

documentação e propostas em envelopes fechados e distintos, endereçados à PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MEDICILÂNDIA no local, dia e hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente 

fechados e rubricados no fecho, assim denominados: 

 
a) Envelope n°. l: Proposta de Preços; e. 

b) Envelope n°. 2: Documentos de Habilitação. 

 

9.1.1. Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

ENDEREÇO COMPLETO (informações: fone, fax, e-mail, etc.) 

EDITAL DO PREGÃO N.º. 050/2018 

 CNPJ N°. .......................................... 

 
ENVELOPE Nº. 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

ENDEREÇO COMPLETO (informações: fone, fax, e-mail, etc.) 

EDITAL DO PREGÃO N°. 050/2018 
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 CNPJ N°. ........................................... 

 
9.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via, impressa em papel timbrado da licitante em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo 

representante legal da licitante proponente, contendo: 

a) Carta Proposta da Licitante - Anexo VIII, contendo nome e razão social, endereço completo e número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda; 

b) Endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato. 

c) Sob pena de desclassificação, trará em sua proposta especificações dos produtos de forma clara, 

descrevendo detalhadamente as características técnicas de todos os produtos ofertados, incluindo 

especificação de marca, procedência, prazo de garantia no que couber e outros elementos que de forma 

inequívoca identifiquem os produtos, ressaltando-se que será desclassificado aquele que, seja qual for o 

motivo, venha a apresentar documentação incompleta ou não atenda a todas as exigências constantes 

neste Edital; 

d) Preço unitário e total, expresso em algarismo, em conformidade com o Termo de Referência - Anexo I, 

para o LOTE ofertado, em Real, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, 

sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o Julgamento a ter mais de um 

resultado; 

e) Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro. 

f) Declaração expressa de que nos 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, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, conforme Anexo VIII – Carta de 

Apresentação da Proposta; 

g) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou 

qualquer título, devendo os produtos ser entregues sem ônus adicionais; 

h) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; 

i) Garantia de que os produtos serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam 

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

j) Serão desclassificadas automaticamente, as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento e, ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

10. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo Propostas de Preços e Documentos 

de Habilitação, será pública e dirigida pelo (a) Pregoeiro (a), na data, horário e local e nos termos 

determinados neste Edital, obedecidos data e horário rigorosamente devendo os envelopes ser 

entregues lacrados da seguinte forma: 

10.2. O envelope n°. 01 (Proposta de Preços) juntamente com o credenciamento onde comprove que o 

interessado ou o seu representante legal possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem 

como praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

10.3. O envelope n°. 02 (Documento de Habilitação). 

10.4. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando-se início ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaração dos interessados ou de seus 

representantes, dando ciências de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade 

com o anexo II. 

10.5. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos, 
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§ 1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 
§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no 

conferidos e rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos participantes. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO (envelope nº. 01) 

 

11.1 A  pregoeira caberá, na interposição de recursos ou pedidos de inabilitação, avaliar e julgar se o 

fato alegado é relevante, que traga prejuízo comprovado a habilitação, a proposta de preços ou a 

qualidade do serviço ofertado. 

11.2 Para julgamento das propostas dos licitantes habilitados, será adotado o critério de menor lance 

ofertado por ITEM para produtos com a mesma qualidade técnica. 

11.3. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o (a) Pregoeiro (a) e sua 

equipe de apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço dos itens, e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 

menor preço, conforme disposto no inciso VI do artigo n°. 11 do Decreto n°. 3.555/2000. 

11.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no sublote acima, o (a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso VII, do artigo 11, do mesmo 

Decreto. 

11.5. O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 

propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate especificamente em cada LOTE, 

para produtos com qualidade equivalente, o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante 

a sessão do presente Pregão. 

11.5.1 em se tratando de EMPATE FICTO, o julgamento se dará em conformidade com o Art. 44 e 45 da lei 

123/06 

 

§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada. 

 

preço. 
 

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

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

com os demais licitantes em ordem decrescente de classificação Os lances deverão ser formulados em 

valores distintos de menor preço, da rodada de lances. 

11.7. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser, 

obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores, nem cujo resultado aferido 

seja dízima, caso em que o mesmo será arredondado para menor. 

11.8. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), 

implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

11.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço dos itens e o respectivo valor estimado para a aquisição dos produtos. 

11.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de 

menor preço, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo 

motivadamente a respeito. 

11.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pelo (a) 

Pregoeiro (a) o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
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11.12. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos 

requisitos de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até 

a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de 

habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

11.13. Nas situações previstas nos subitens acima, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o 

proponente para tentar obter preço melhor. 

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

penalidades estabelecidas neste Edital. 

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

que, ao final, deverá ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e licitantes presentes. 

11.16. Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos 

dos demais licitantes. 

11.17. O resultado do certame sera comunicado por meio de publicação no DIARIO OFICIAL DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (FAMEP) 
 

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n°. 02) 

 

12.1. Sob pena de inabilitação, os PROPONENTES deverão apresentar no Envelope n°. 02 –“Documentos 

de Habilitação", que demonstrem atendimento às exigências que são indicadas a seguir: 

12.2. Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

12.2.1 PESSOA JURÍDICA- HABILITAÇÃO 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

e) As empresas que não apresentarem documentação consolidada deverão apresentar inscrição e todas 
as alterações. 

 

12.2.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ; 

b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova 
equivalente, na forma da lei; 

c) Certidão Negativa de Débitos - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

e) Certidão Negativa de Débitos emitida pela sede da licitante e pela Prefeitura Municipal de Medicilândia; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão conjunta de dívida 
relativa a tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

g) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, Anexo VII; 

h) Declaração inexistência impedimento de licitar ou contratar com Administração, Anexo III. 

 

12.2.3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

a) Alvará de funcionamento atualizado, expedido pela Prefeitura Municipal, ou alvará anterior com 
comprovante de regularização. 

 

12.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA - PESSOA JURÍDICA 
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12.2.4.1. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira : 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de 
abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, contendo o número de registro da Junta 
Comercial, bem como a identificação da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do 
contabilista responsável pela escrituração; 

b) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída na forma de sociedade anônima admitir-se-á a 
apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado de cópia da respectiva 
publicação na Imprensa Oficial. 

c) Para os microempreendedores individuais não será exigido documentação quanto a qualificação 
econômico/financeira. 

d) As empresas com menos de um ano de exercício social de existência, devem cumprir a exigência 
contida no item 16.1.4.1. letra a, mediante apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço 
Patrimonial levantado; 

e) Prova de possuir capital social mínimo: igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), previstas no § 
1º do art. 56 desta Lei; 

f) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 

12.2.5.  Comprovação do capital social mínimo poderá ser efetuada através da apresentação do Contrato 
Social e alterações, certidão expedida pela Junta Comercial ou Publicação no Diário Oficial.  

 

12.2.6.  A documentação referente a qualificação econômica financeira (capital social e balanço) deverá ser 
apresentada em cópia autenticada por cartório competente ou por membro da CPL/PMM ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. A aceitação das certidões, quando emitidas através da internet, fica condicionada à 
verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação.  

 

12.2.7. Da habilitação tardia a documentação das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para fins de assinatura de contrato (Art. 42 LC 123/2006), em caso de restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, poderá ser concedido prazo de 5 dias Úteis para regularização( Art. 43 

LC 123/2006). 

 
13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

13.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

13.2. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, conforme estabelecido no § 1° do art. 12 do Decreto n°. 3.555/2000. 

13.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 
14. DOS RECURSOS 

 

14.1. Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua intenção 

de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar às contra-razões, em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso 

e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor; 
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14.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

14.5. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação do objeto a licitante vencedora. 

 
15. DAS PENALIDADES 

15.1. As licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7° da Lei n°. 

10.520, de 17 de julho de 2002 e art. 14 do Decreto n°. 3.555, de 08/08/2000, estão sujeitas às penalidades 

neles previstas. 

15.2. As multas serão calculadas em 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da fatura, por dia em que, 

sem justa causa, a licitante vencedora 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. 

 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes 

sanções, quando for o caso: 

I. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o município; 

II. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso 

da entrega dos produtos; 

III. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

16.2. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

16.3. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força 

maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovada perante a Entidade de Licitação. 

16.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de Contrato, 

parte integrante deste Edital. 

 
17. DO CONTRATO 

 
17.1. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital - Anexo IX, terá a vigência conforme 

o prazo de entrega dos itens cotados pelo proponente, contados da data de sua assinatura podendo ser 

prorrogado se houver interesse da Administração e ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários. 

17.2. Realizar rigorosa conferência das características dos produtos entregues, através do setor competente 

desta Secretaria, para o que farão designação específica do representante (s), responsável (eis), na forma 

da lei 8.666/93. 

17.3. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da convocação. 

17.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 

condições de habilitação exigidas na licitação. 

16.5. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não 

apresentar justificativa a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto nos incisos XXII e XXIII, do art. 11, do 

Decreto nº. 3.555/2000, alterado pelo Decreto nº. 3.693 de 20.12.2000 e § 2°, do Art. 64, da Lei nº. 

8.666/93. 
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17.6. O presente Edital e seus Anexos, a proposta de preços do licitante vencedor farão parte integrante do 

Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 

17.7. 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°. 8.666/93, além da multa de 0,5% 

(meio por cento) sobre o valor da fatura, por dia em que, sem justa causa, 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. 

 
18. DO PAGAMENTO E DO ADITAMENTO (ARTIGO 40, INC. XIV DA LEI 8.666/93) 

 

18.1 O pagamento ocorrerá, proporcionalmente, em até 30 (Trinta) dias, contados a partir da prestação 

do serviço, que serão certificados, aceitos e recebidos, onde a nota fiscal será atestada pelo responsável 

pelo Departamento competente da PREFEITURA MUNICÍPAL DE MEDICILÂNDIA-PA. 

 

18.2 O valor homologado poderá ser acrescido ou diminuído, quando por razões técnicas se façam 
necessários o aumento nas quantidades licitadas ou quando o reajuste de preço se tornar necessário 
para manutenção do perfeito equilíbrio fiscal e financeiro, desde que solicitado por qualquer uma das 
partes, dentro da vigência contratual comprovados os fatores de desequilíbrio na contratação inicial. 

 
19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

Exercício 2018 Atividade 0510.154520601.2.019 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, 

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1 As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução 

do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que agirem de má-fé 

estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei. 

20.2. Os produtos deverão ser entregue rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das 

penalidades contratuais. 

20.3. Caso a Licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá independentemente de qualquer aviso ou notificação, 

rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação. 

20.4. Fica assegurado à Entidade de Licitação o direito de: 

20.4.1 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, notificando- 

se, por escrito, às Licitantes que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e 

quatro) horas, antes da data inicialmente marcada; 

20.4.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes 

as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aos interessados; 

20.4.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando novo 

prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das 

alterações. 

20.5. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e do 
Termo de Referência, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o 

direito de impugnação e recurso. 
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20.6. É facultada ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

20.7. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio 

da Entidade de Licitação, durante a entrega dos produtos, reparando, às suas custas, os mesmos, sem que 

lhe caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. 

20.8 A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitá-los por 

escrito, por meio de carta, telegrama ou fac-símile, enviado ao endereço abaixo, até 02 dias úteis antes da 

data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo possível, 

pela Entidade de Licitação que comunicará por escrito aos demais interessados que tenham retirado os 

Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos constantes deste ato 

convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer 

reclamação. Solicitar consultas para o seguinte endereço: 

20.9 são parte integrante deste edital: 

 
Anexo I - Termo de Referência. 
Anexo II - Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação 
Anexo III - Declaração inexistência fato impeditivo de licitar ou contratar com administração 
Anexo IV - Carta de apresentação da documentação 
Anexo V - Declaração Micro ou Pequena Empresa 
Anexo VI - Termo de Credenciamento (modelo) 
Anexo VII - Declaração de cumprimento do inciso XXXIII, do art. 7º, da CF. 
Anexo VIII -Carta proposta - modelo 
Anexo IX - Minuta do Contrato 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA - CPL – TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, 

MEDICILÂNDIA/PA. CEP- 68145-000 e-mail setordelicitacaopmm@gmail.com 

 

21. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

21.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei 

nº 8.666/93, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em 

dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

22. DO FORO 

 

22.1. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Justiça Comum de Medicilândia, 

Estado do Pará. 

 
Medicilândia (PA), 08 de Outubro de 2018. 

 

 

 

 

 
 

____________________________________________ 
CELSO TRZECIAK 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

mailto:setordelicitacaopmm@gmail.com
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 

1.1. Constitui o objeto do presente processo a Contratação de empresa de Consultoria 

para elaboração da “Consolidação do Plano de Investimentos e respectivos Orçamentos 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB)” e elaboração do “Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro para a 

prestação dos serviços de Água e Esgoto”, o qual se constituirá em ferramenta de 

planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições ambientais e da qualidade 

de vida da população, atendendo as necessidades do Município de Medicilândia. 

Conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 CONSOLIDAÇÃO DO "PMSB" E  ESTUDO DE VIAB. 
ECON.P/ SERVIÇOS DE DE AGUA E ESGOTO   1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : PMSB - PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO - OS SERVIÇOS 
COMPREENDEM:a) Abastecimento de Água: consolidação 
dos orçamentos propostos para a consecução da prestação 
dos serviços e atividades necessárias - desde a captação até 
as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição e, 
estudo de sustentabilidade econômico-financeira para a 
remuneração dos serviços prestados,instituída a partir de 
estrutura tarifária para a cobrança; b) Esgotamento Sanitário: 
consolidação dos orçamentos propostos para a consecução 
da prestação dos serviços e atividades necessárias - desde a 
coleta, transporte, tratamento e disposição final no meio 
ambiente e, estudo de sustentabilidade econômico-financeira 
para a remuneração dos serviços prestados,instituída a partir 
de estrutura tarifária para a cobrança.      

 Valor total extenso: 

     TToottaall  ::  0,00 

Valor total da proposta por extenso : 

  

  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 A – JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 

 A proposta de elaboração da "Consolidação do Plano de Investimentos e 

respectivos Orçamentos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB)" e elaboração do "Estudo de Viabilidade 
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Econômico-Financeiro para a prestação dos serviços de Água e Esgoto", vem 

proporcionar uma perspectiva de retomada, por parte da administração municipal, da 

sua condição de principal agente responsável pelo saneamento básico em seu 

território. Tendo o município a pretensão da universalização dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, a "Consolidação do Plano de 

Investimentos e respectivos Orçamentos de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)" e elaboração do 

"Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro para a prestação dos serviços de Água 

e Esgoto" é peça vital para a obtenção de recursos financeiros e sem o qual não se 

poderá pleitear nenhum pedido de financiamento junto aos agentes financiadores dos 

programas de saneamento básico de acordo com a legislação vigente, que estabelece 

critérios, limita ou veta a obtenção de recursos para aumento de capacidade dos 

sistemas, se não houver adoção de medidas mitigadoras que corrijam as deficiências 

dos sistemas atuais. 

A Prefeitura Municipal de Medicilândia junto a Secretaria de Viação e Obras 

visando solucionar os problemas no âmbito dos serviços de água e esgoto, busca uma 

solução de continuidade nesse campo e tem necessidade de elaboração “Consolidação 

do Plano de Investimentos e respectivos Orçamentos de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)” e 

elaboração do “Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro para a prestação dos 

serviços de Água e Esgoto”, para dotar os órgãos de gestão competentes, de diretrizes 

para alavancar o fomento, o desenvolvimento e a universalização dos serviços de água 

e esgoto, garantindo dessa forma, a proteção do meio ambiente e a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

A proposta de elaboração da “Consolidação do Plano de Investimentos e 

respectivos Orçamentos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB)” e elaboração do “Estudo de Viabilidade 

Econômico-Financeiro para a prestação dos serviços de Água e Esgoto”, vem 

proporcionar uma perspectiva de retomada, por parte da administração municipal, da 

sua condição de principal agente responsável pelo saneamento básico em seu 

território.  
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Os estudos deverão contemplar toda área do município, abrangendo áreas urbanas 

e/ou rurais, bem como definir as áreas de expansão dos sistemas componentes do 

saneamento básico integrado, de acordo com o definido no Plano Diretor Participativo. 

 

B -  CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA 

O município de Medicilândia está localizado no estado do Pará, região Norte do 

país. Possui uma população estimada em 30.315 habitantes, de acordo com o último 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE). Possui uma área 

territorial de 8.272,629 km² representando 0.663% do Estado, 0.2147% da Região e 

0.0974% de todo o território brasileiro. O município possui um solo rico e fértil, que 

garante o bom desempenho da produção rural local. Recentemente, Medicilândia, foi 

eleita como a capital nacional do cacau, chegando a produzir 51 mil toneladas do fruto 

por ano.  

A cidade possui uma fábrica de chocolate (Cacauway), que usa a matéria prima e 

mão de obra da população local. Anualmente é realizado a festa municipal, conhecida 

como Cacaufest, espaço destinado aos produtores rurais, empreendedores e demais 

população. Além da produção do cacau, o município também baseia sua economia na 

criação de gado, peixes, aves e agricultura familiar. 

A pesar do município possuir um solo rico e fértil, o município apresenta 

indicadores sociais preocupantes, não conseguindo criar alternativas econômicas ou 

aproveitar oportunidades, adequadas ao desenvolvimento sustentável que permita a 

utilização racional de seu patrimônio ambiental. O Plano Municipal de Saneamento 

Básico deverá abranger toda a extensão territorial do município. As áreas rurais do 

município, caracterizadas por pequenos agrupamentos de residências e 

estabelecimentos comerciais, localizadas longe da sede, possuem carências, assim 

também como áreas urbanas, necessitam de intervenções para resolver os problemas 

dentro de uma ótica de baixo custo e de respeito às peculiaridades locais.  

Um passo importante será dado com a elaboração e implementação do plano de 

saneamento básico, haja vista que os serviços de saneamento do município de 

Medicilândia, de modo geral, apresentam precariedade na sua prestação, como a baixa 

cobertura do sistema de esgotamento sanitário, abastecimento de água com problemas 

sérios nos níveis de pressão e de continuidade, além de problemas na infra-estrutura de 
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coleta e disposição dos resíduos sólidos. Ademais, o sistema de drenagem é 

caracterizado por ter sido implantado, ao longo dos anos, sem maiores critérios 

técnicos, visando soluções pontuais, e não se compatibilizando com as bacias de 

contribuição. 

 

2.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

Os estudos englobarão as abastecimento de água e esgotos sanitários. De acordo 

com as disposições da Lei Federal 11.445/07, em seu Artigo 19, o Plano Diretor de 

Saneamento deverá contemplar, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação atual e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores sanitários, ambientais e sócio-econômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos 

sistemas, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 

com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 

modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

VI – Deverá ser compatível com os planos das bacias hidrográficas em que 

estiverem inseridos. 

VII – Deverá ser compatível com o Plano Plurianual de Investimentos elaborado 

pela Prefeitura Municipal Assim, deverá ser feita uma análise das condições atuais de 

desenvolvimento econômico e social do município frente ao “Plano de Investimentos e 

respectivos Orçamentos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB)” onde deverá ser demonstrada a 

importância da interface do saneamento básico com os índices de desenvolvimento e, 

desta forma, propor a estrutura tarifária através da elaboração do “Estudo de 
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Viabilidade Econômico-Financeiro” para a prestação adequada dos serviços de Água e 

Esgoto.  

A participação da sociedade no processo será viabilizada através dos seguintes 

instrumentos: 

2.1.2- Audiência pública antes da elaboração do Relatório Final do Estudo de 

Viabilidade Econômico-Financeiro, onde o conteúdo do plano será analisado pela 

sociedade civil, e;  

2.1.3- Audiência pública municipal a ser realizada para apresentação da proposta 

final, para transformação em Decreto Municipal ou, envio a Câmara Municipal, que 

analisará e o transformará em Lei Municipal Complementar. 

2.1.4 - A estruturação, organização, condução, logística, definição de locais e 

funcionamento das audiências públicas serão objetos de proposição pela empresa de 

consultoria, ficando ao seu encargo todas as providências necessárias para a realização 

dos eventos. A empresa será também responsável pela apresentação e defesa dos 

conteúdos pertinentes aos respectivos eventos. 

2.1.5 Todos os estudos existentes deverão ser considerados no desenvolvimento dos 

serviços, destacando-se entre eles: 

a) - Planos Diretores Municipais; 

b) - Estudos e Projetos Existentes; 

c) - Programas em Andamento. 

2.1.6-Tais estudos e documentos serão disponibilizados pela Prefeitura Municipal e 

deverão ser analisados pela empresa prestadora do serviço. 

2.1.7-Alem destes, deverão ser também analisados, na medida do necessário, 

estudos e projetos de âmbito regional, executados por outras esferas governamentais. 

2.1.8 As etapas abaixo descritas compõem os procedimentos metodológicos para a 

realização dos trabalhos referentes a esta proposta de serviço. 

 

2.2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.2.1-Os resultados dos trabalhos deverão ser apresentados em forma de relatórios 

técnicos devidamente detalhados e com linguagem clara, objetivando a sua perfeita 

compreensão, além de registros fotográficos, sendo a seguir discriminados: 
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2.2.2- Relatório 01 – Consolidação do Plano de Investimentos: em encadernação 

simples, em 02 (duas) vias impressas e em 2 (duas) copias em mídia digital (CD); 

2.2.3- Relatório 02 - Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro, em sua versão 

final, apresentado em encadernação simples, em 2 (duas) vias e em 2 (duas) copias em 

mídia digital (CD). 

 

2.3 – DETALHAMENTOS DOS RELATÓRIOS  

 

2.3.1-Pretende-se obter uma visão da situação do abastecimento de água e do 

esgotamento sanitário no município, tanto nos aspectos pertinentes aos sistemas 

operados, como também, em relação às soluções, coletivas ou individuais, adotadas 

por iniciativa da população. A análise das informações deverá observar os seguintes 

aspectos: 

2.3.2- Sistema de Abastecimento de Água Deverão ser verificadas e analisadas as 

informações acerca dos mananciais (capacidade atual e futura, fontes alternativas), 

informações relativas a gestão, ao planejamento, a operação dos sistemas, aos 

impactos sócio-ambientais, a tecnologia, etc. 

a) População abastecida e demanda atual;  

b) Projeção de demanda futura baseada nos estudos de crescimento populacional 

para 2019 (relacionar com a capacidade e perspectiva de mananciais); 

c) Déficit de atendimento – fatores determinantes, causas, consequências; 

d) Número de ligações e de economias abastecidas – atual e projeção futura; 

e) Estudo dos mananciais utilizados, objetivando: características, localização, 

capacidade atual e futura, capacidade limite, condicionantes ambientais, qualidade da 

água, problemas, fragilidades, etc.; 

f) Estudos de mananciais alternativos de abastecimento de água: características, 

capacidade, qualidade da água, etc.; 

g) Caracterização dos sistemas de captação, adução, reservação e tratamento; 

h) Avaliação dos ativos da relacionados ao atual conjunto de bens, instalações, 

edificações e equipamentos dos sistemas de abastecimento de água instalados em 

Amparo; 
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i) Mapeamento das localidades atendidas com a delimitação das áreas de 

abrangidas pelos sistemas. 

j) Principais problemas e dificuldades (intermitência no abastecimento, pressão 

disponível, aspectos operacionais, uso e ocupação do solo, capacidade e obsolescência 

da infra-estrutura instalada); 

k) Outorga da Água – Política Estadual de Recursos Hídricos; 

l) Estudo do consumo per capita; 

m) Estudo das perdas no sistema; 

n) Planos, programas e projetos elaborados e em fase de execução no território 

municipal; 

o) Arranjo institucional, sistema de gestão, de planejamento, de tarifação, de 

regulação e de controle. 

p) Despesas e receitas operacionais. 

2.3.3- SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

Deverão ser verificadas e analisadas as informações da situação do esgotamento 

sanitário no município, evidenciando, além dos aspectos institucionais, a 

caracterização dos sistemas operados, assim como das soluções adotadas pela 

população, tanto coletivamente quanto individualmente e seus respectivos impactos 

sócio-ambientais. Para tanto serão feitas as seguintes abordagens entre outras 

pertinentes. 

a) População atendida e demanda atual. Indicando o número de residências no 

município. 

b) Projeção de demanda futura baseada nos estudos de crescimento populacional 

c) Déficit de atendimento – fatores determinantes, causas, consequências. 

d) Número de ligações e de economias atendidas – atual e projeção futura. 

e) Caracterização dos sistemas operados (população atendida, área de abrangência, 

perspectiva de ampliação, tipo de tratamento, eficiência, corpo receptor, problemas e 

dificuldades e soluções futuras). 

f) Caracterização das soluções individuais adotadas e respectivos impactos ao meio 

ambiente. 

g) Corpos receptores (caracterização, localização, analise preliminar da capacidade, 

impactos ambientais). 
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h) Estudo epidemiológico correlacionando-o com os serviços de saneamento básico 

i) Mapeamento das localidades atendidas com a delimitação das áreas de 

abrangidas pelos sistemas. 

j) Planos, programas e projetos elaborados e em fase de execução no território 

municipal. 

k) Arranjo institucional, sistema de gestão, de planejamento, de tarifação, de 

regulação e de controle. 

l) Principais problemas e dificuldades (aspectos operacionais, uso e ocupação do 

solo, capacidade e obsolescência da infra-estrutura instalada, subutilização dos 

sistemas). 

m) Avaliação dos ativos relacionados ao atual conjunto de bens, instalações, 

edificações e equipamentos dos sistemas de esgotamento sanitário instalados em 

Amparo. 

n) Despesas e receitas operacionais Os relatórios técnicos deverão contemplar no 

mínimo os requisitos abaixo discriminados: 

2.3.4 - RELATÓRIO 01 – CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE 

INVESTIMENTOS 

O Relatório 01 consolidará os orçamentos de como se pretende implantar os 

programas e ações previstas no PMSB, de acordo com as seguintes diretrizes: 

Necessidades atuais previstas para recuperação dos sistemas; Necessidades de 

intervenções futuras para ampliação das unidades produtoras dos sistemas; 

Necessidades de intervenções para atendimento do crescimento vegetativo; Os limites 

de datas constante da tabela para atendimento dos objetivos e metas; O Plano de 

Investimentos consolidado deverá ser apresentado de forma resumida num cronograma 

físico. 

2.3.5 - RELATÓRIO 02 – ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

O Relatório 02 deverá apresentar, além da síntese do Relatório 01, os seguintes 

aspectos: 

a) Capacidade de financiamento do Plano de Investimento pela Prefeitura, no qual 

se levará em consideração a sua capacidade de geração de recursos próprios e 

alavancagem financeira. 
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b) Capacidade de pagamento da população da tarifa de amortização de 

investimentos; 

c) Política Tarifária - definição de parâmetros para implantação de tarifas sociais e 

sazonais, visando redução de consumo e preservação dos recursos hídricos; 

 

2.3.6 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

A versão preliminar da Relatório 02 – Estudo de Viabilidade Econômico-

Financeiro, elaborada conforme item 4.3.5 será apresentada pela empresa consultora 

em audiência pública a ser realizada, objetivando a sua complementação a partir da 

visão comunitária. Essas audiências têm como propósito os seguintes 

encaminhamentos: Estabelecer uma discussão acerca dos conteúdos da Estrutura 

Tarifária proposta; Coletar as proposições dos representantes locais acerca do assunto. 

Após a realização da Audiência Pública será processada pela empresa consultora a 

sistematização das discussões, os encaminhamentos e as proposições estabelecidas no 

evento, objetivando embasar a versão final do Estudo de Viabilidade Econômico-

Financeiro, Com base no documento de sistematização da Audiência Pública, a 

empresa consultora deverá consolidar e apresentar a versão final do Estudo de 

Viabilidade Econômico-Financeiro, complementada a partir da respectiva audiência. 

A partir dos documentos aprovados, contendo a versão final do Estudo de 

Viabilidade Econômico-Financeiro, será apresentado pela empresa consultora, em 

nova Audiência Pública, a minuta do decreto ou o projeto de lei regulamentando a 

Estrutura tarifária proposta. 

Os dados e recomendações técnicas, peças gráficas e demais dados do estudo 

deverão ser parte integrante do Relatório 02 – Estudo de Viabilidade Econômico-

Financeiro. Deverá ser assegurada ampla divulgação do Relatório 02 – Estudo de 

Viabilidade Econômico-Financeiro e dos estudos que o fundamentam, inclusive com a 

realização de seminários, audiências ou consultas públicas, para promover a interação 

entre a sociedade civil, órgãos governamentais e agentes financeiros. 

Quaisquer modificações quantos aos estudos, conceitos ou metodologias adotados, 

deverão ser discutidas e aprovadas pelos técnicos da Prefeitura Municipal, que por sua 

vez será responsável por qualquer modificação futura dos estudos, após sua aprovação. 
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3. CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

3.1. Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos 

termos da Lei n° 10.520, de 2002 e do decreto nº 3.555, de 2000. 

 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

 

4.1. O objeto do presente termo de referência se dará pela prestação de serviço na 

elaboração e CONSOLIDAÇÃO DO "PMSB" E ESTUDO DE VIAB. ECON.P/ 

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, devendo a contratada está à disposição da 

contratante. 

 

5. VALOR ESTIMADO  

 

5.1 - O valor estimado total da presente avença é de R$ 130.833,33 (cento e trinta mil, 

oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Os pagamentos das aquisições 

dar-se-ão conforme prestação de serviços no período respectivo, os quais serão pagos no 

prazo de 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação. 

 

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

6.1. Os serviços serão prestados: 

a. Após da assinatura do contrato, para efeito de verificação da conformidade com 

as especificações constantes no Edital e na proposta. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos 

neste termo contratual; 

 

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

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

objeto deste contrato; 

 

7.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da (o) PREFEITURA MUNCIPAL as notas de 

empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 
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7.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal 

utilizado para a consecução dos serviços; 

 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste 

Contrato. 

 

7.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 

estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

8.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

8.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

8.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas 

devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem 

a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

10. CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

  

10.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da 

Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
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11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 

ciência à Administração.  

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, 

na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

erros observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-

lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

- Advertência; 

- Multa; 

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

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

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

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

própria autoridade que aplicou penalidade; 

12.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

12.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada 

a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 7.4. O valor da multa 

aplicada deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das 

faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

12.4. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que 

deram causa à penalidade; 
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12.5. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 

anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências 

cabíveis; 

12.6. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente 

comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que 

formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

Medicilândia (PA), 08 de Outubro de 2018.  
 

 

_________________________________________ 

CELSO TRZECIAK 

PREFEITO MUNICIPAL 



Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA 

 
 

ANEXO II 

 

 

EDITAL DE PREGÃO Nº ___/____ 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

Local e data 

 

À ... (indicação do órgão licitante) 

... (indicação da Cidade e Estado) 

 

REF. PREGÃO N.º ___/____ 

 

Senhor(a) Pregoeiro(a), 

 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, 

a empresa...(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o 

PREGÃO N.º ___/____,  cujo objeto (especificar objeto). 

 

 Medicilândia/PA em_____ de .___________de ______. 

 

 

assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

 

 

EDITAL DE PREGÃO Nº ___/____ 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. 

 

 

 

 

A Firma/Empresa _____________________________________, sediada na rua 

____________________ , no ______ , ___(cidade) _______(estado) , inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica(C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante 

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

sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Medicilândia/PA, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

  

O(A) 

Pregoeiro(a) da COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA XXXXXXXXXXX 

Endereço: Trav. Dom Eurico nº1035, Bairro Centro, Medicilândia. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° ___/____ 

 

Prezados Senhores, 

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

examinado o Edital, declara sob as penas da lei que: 

a) Está apresentando proposta (especificar o objeto) objeto deste edital; 

b) a nacionalidade da Empresa Licitante é ___ (indicar a nacionalidade); 

c) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório e, também, que está ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências; 

d) não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em 

horário noturno de trabalho ou em  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; 

e) esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte. 

 

 

Localidade,       aos ___ dias de ___ de ______. 

___(assinatura)___ 

 

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

 

      MODELO DE DECLARAÇÃO - SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________, 

com sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu 

representante legal, para fins do Pregão nº_________ , DECLARA expressamente, sob as 

penalidade cabíveis, que : 

 

A) Encontra-se enquadrada como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos 

do art. 3º  da Lei Complementar 123/2006. 

 

B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não 

incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

____________________________,____________de_________ 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Nº da cédula de identidade:__________________________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 

 

 

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos no item 3 por 

ocasião do credenciamento 
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ANEXO VI 

 

  TERMO DE CREDENCIAMENTO (papel timbrado da Licitante)  (O)A  

Pregoeiro(a) da CPL/PMM  Endereço: Centro, na cidade de Medicilândia.    

Referente: PREGÃO PRESENCIAL N° ___/____   Assunto: Credenciamento  Pelo 

presente instrumento, a empresa ............................., com sede na ......................., 

CNPJ:..................., através de seu representante legal Sr. (a) ................................, cargo 

.................., CREDENCIA o (a) Sr. (a) ........................., portador (a) do RG: ............ e 

CPF:......................, para representá-la perante a XXXXXXXXXXX, na sessão pública do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/____, outorgando-lhe plenos poderes para formular 

lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir 

de recursos em todas as fases licitatórias.   Localidade, ___ de _________de ______.   

___ ( assinatura )__ CARGO R.G. n.º  Nome e assinatura do responsável legal, que 

comprove poderes para tal investidura, com firma reconhecida em cartório. 
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ANEXO VII 

 

 

EDITAL DE PREGÃO Nº ___/____ 

 

 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

 

Ref.: PREGÃO Nº ___/____ 

 

A Empresa, _______________________________, inscrito no CNPJ nº..., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Carteira de Identidade nº... e do CPF nº..., 

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

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de (18) 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de (16) 

dezesseis anos. 

 

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

 

 

Medicilândia/PA ______ de ____________ de ______. 

 

assinatura do representante legal 

 

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

 

 

CARTA PROPOSTA (MODELO) 

 

 

 

O(A) 

Pregoeiro(a) da COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA XXXXXXXXXX 

Endereço: Trav. Dom Eurico nº1035, Bairro Centro, Medicilândia. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/XXXX 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

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

___(endereço completo)___ , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta 

(especificar o objeto), de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e 

condições abaixo,  já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos 

taxas e demais custos incidentes. 

 

 

 

Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referência, 

contendo quantitativos, especificação do objeto;  

 

 

 

Medicilândia/PA ________de ______________ de ______. 
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

O Município de MEDICILÂNDIA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, neste ato 
denominado CONTRATANTE, com sede na TRAV. DOM EURICO, 1035, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 
34.593.525/0001-08, representado pelo(a) Sr(a). CELSO TRZECIAK, e de outro lado a empresa 
___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 
____________________, estabelecida _____________________, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada por _________________________, portador da Cédula de Identidade n.º 
_________________ e CPF (MF) n.º _______________, celebram o presente contrato, do qual serão partes 
integrantes o edital do Pregão n.º ____/____ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações 
posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.    O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa  de Consultoria para elaboração da "Consolidação 
do Plano de Investimentos e respectivos Orçamentos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB)" e elaboração do "Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro para a 
prestação dos serviços de Água e Esgoto", o qual se constituirá em ferramenta de planejamento e gestão para alcançar 
a melhoria das condições ambientais e da qualidade de vida da população, atendendo as necessidades do Município de 
Medicilândia

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO

1.    Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha ap resentada pela CONTRATADA, sendo que o valor 
total do contrato é de R$ ____________ (_____________________________).

2.    Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do  Pregão n.° ___/____ são meramente 
estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualqu er obrigação quanto a sua execução ou 
pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 
0510.154520601.2.019 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, Classificação econômica 3.3.90.39.00 
Outros serv. de terc. pessoa jurídica

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS
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1.    A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração 
para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pelo(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA.

2.    Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do 
CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1.    A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº ____/____, realizado com fundamento na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1.    A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do 
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1.    A vigência deste contrato será , contados da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de 
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1.    Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 -    permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para 
execução dos serviços constantes do objeto;

1.2 -    prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
CONTRATADA;

1.3 -    rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações 
constantes do Anexo I do edital do Pregão n.° ____/____;

1.4 -    impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 -    solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Anexo I do edital do 
Pregão n.° ____/____;

1.6 -    disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos 
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simples, quando necessário; e

1.7 -    atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços 
Gerais do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1.    Caberá à CONTRATADA:

1.1 -    responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas  decorrentes da execução dos serviços, 
tais como:

a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 -    manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no 
órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 -    manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE;

1.4 -    responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade 
do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo 
deste contrato;

1.5 -    arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
técnicos no recinto do CONTRATANTE;

1.6 -    reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defei tos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais usados;

1.7 -    providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a ser 
recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de controle de 
movimentação patrimonial do CONTRATANTE;

1.8 - devolver os móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o 
CONTRATANTE;

1.9 -    refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
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comunicação;

1.10 -    reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado pela 
CONTRATADA sem autorização prévia da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE;

1.11 -    usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

1.12 -    não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por 
escrito de servidor do Serviço de Manutenção e Reparos ou da Diretoria Técnica de Patrimônio do CONTRATANTE, 
quando for o caso;

1.13 -    fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando 
sempre as materiais de primeira qualidade;

1.14 -    submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados 
nos serviços antes da sua execução;

1.15 -    comunicar à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

1.16 -    obter todas e quaisquer informações junto à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE 
necessárias à boa consecução dos trabalhos;

1.17 -    manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com to das as condições de 
habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1.    À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 -    assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 -    assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer 
do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 -    assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, 
originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 -    assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste 
contrato.

2.    A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere 
a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
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contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

1.1 -    É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

1.2 -    é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;

1.3 -    é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1.    A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, 
designado para esse fim.

2.    O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3.    As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 
autoridade competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, em tempo hábil, para a adoção 
das medidas convenientes.

4.    A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que 
aceito pela Administração do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO

1.    A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim representando 
o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

1.    A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Pregão, está a cargo da dotação 
orçamentária .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

1.    Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a  Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, situado na TRAV. DOM EURICO, 1035, para fins de 
liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 
30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2.    O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados 
não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3.    O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

4.    Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 
penalidade ao CONTRATANTE.

5.    O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento 
de cada parcela.

5.1 -    Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTR ATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensa ção financeira devida pelo CONTRATANTE, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

onde:

EM =     Encargos moratórios;
N     =     Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP     =     Valor da parcela pertinente a ser paga;
I         =     Índice de compensação financeira, assim apurado:

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

    TX - Percentual da taxa anual = 6%

5.2 -    A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência.

5.3 -    O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da 
regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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1.    O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1.    No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei n.º 8.666/93.

1.1 -    A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários; e

1.2 -    nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as 
supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1.    O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato 
sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicada oficialmente.

2.    Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

2.1 -    advertência;

2.2 -    multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto 
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 -    suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 -    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 do CONTRATANTE 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3.    Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 
1 e 2 desta cláusula:

3.1 -    pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 -    pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a 
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ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no praz o de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; 
e

3.3 -    por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4.    Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.º 8.666/93.

5.    Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamen te justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas.

6.    As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

1.    A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
n.º 8.666/93.

1.1 -    Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa.

2.    A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 -    determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;

2.2 -    amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 
CONTRATANTE; ou

2.3 -    judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3.    A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

1.    Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º ____/____,  e aos termos das propostas da 
CONTRATADA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA  - DO FORO

1.    As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no Foro da cidade de MEDICILÂNDIA, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

2.    E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 MEDICILÂNDIA - PA, em ___ de ______________ de 2018

________________________           __________________________
CONTRATANTE                         CONTRATADA)

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________

2. ___________________________

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA
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