ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 – MATINHA/MA
EDITAL
A Prefeitura Municipal de Matinha, inscrita no CNPJ sob nº.
06.158.729/0001-77, sediada na Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA, por
intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designado pela Portaria nº 032 de 05
de janeiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, sob regime de empreitada
por preço unitário, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº
2.720/2020- MATINHA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. A licitação regerse-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se os procedimentos
determinado pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147
de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie.
A sessão pública de realização do Pregão terá início às 8:30h do dia 28 de
janeiro de 2021, devendo os envelopes contendo as Propostas de Preços e as
Documentações de Habilitação para o objeto definido neste Edital e os respectivos
Anexos serem entregues na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Matinha,
situada na Avenida Major Heráclito Silva, S/N, Centro – Matinha/MA, na data e horário
acima mencionados.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de limpeza urbana em vias públicas do município de Matinha/MA,
conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste
Edital.
1.2.
O valor estimado para o objeto desta licitação é de R$ 1.635.441,13 (hum
milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e treze
centavos), para o período de 12 (doze) meses.
2.

DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto licitado e que atendam a todas às exigências quanto à
documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus
Anexos.
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2.2. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, empresas:
a) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;
c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
d) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos
do Município de Matinha/MA;
e) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração,
conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção
aplicada;
f) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º da Lei
Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada;
g) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação;
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
i) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº
8.666/1993.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em
separado dos envelopes n°s 01 e 02:
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3.1.1. Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas
eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2. Tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou
Carta Credencial (Anexo II), no qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes a este Pregão:
3.1.2.1. Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (Anexo II)
deverão estar acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
3.1.2.2. Instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (Anexo
II) deverão, obrigatoriamente, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa,
quantos estabeleça o contrato social ou estatuto de constituição, com permissão para
outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
3.1.3. Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do
representante (legal ou procurador) da empresa interessada.
3.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em
original ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, ou por publicação em órgão da Imprensa
Oficial.
3.3. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar preços,
de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a
sessão pública do Pregão.
3.3.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.4. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
3.5. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa,
bem como de um mesmo representante para mais de uma empresa.
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3.6. Os documentos de credenciamento serão conferidos pela Pregoeira, a cada
Sessão Pública realizada na hipótese de substituição da pessoa inicialmente
credenciada.
3.7. Declaração da licitante e, ou Certidão da Junta Comercial, sob as penas da lei,
no caso de ME e EPP, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, respectivamente, e que está apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados,
em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes
dizeres:
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 - MATINHA-MA
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 - MATINHA-MA
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
4.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
4.3. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” será rubricado pela Pregoeira, Equipe de Apoio e os representantes
credenciados das licitantes.
4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou
cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
4.5. Não serão consideradas propostas apresentadas por via internet ou fac-símile.
4.6. No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
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lances verbais, nos termos do art. 4°, inciso IV, da Lei Federal n.º 10.520/2002, e para
a prática dos demais atos do certame, conforme item 3, deste Edital.
5.

DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, sendo uma em
mídia digital (pen drive) e outra impressa em papel timbrado da licitante, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
representante legal da licitante proponente, com o seguinte conteúdo:
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e
conta corrente para fins de pagamento.
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e
Carteira de Identidade e cargo na empresa.
c) Preço unitário em algarismo e o valor global da proposta em algarismos e por
extenso, em Real (R$), com no máximo duas casas decimais após a vírgula, já incluídos
os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para o objeto deste Pregão;
d) Prazo de Execução dos Serviços: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
contrato.
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessão de recebimento dos Envelopes.
f) Composição de Encargos Sociais, conforme modelo apresentado no Anexo I, ou
modelo próprio desde que contenha todas as informações pertinentes;
g) Certidão emitida pela Junta Comercial competente que comprove o enquadramento
da licitante como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, somente para efeito do disposto nos artigos 43 a
45 da citada Lei, alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.
h) Declaração de Pleno Conhecimento e
Habilitação, conforme modelo do Anexo VI;
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i) Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária
e de Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante do
Anexo VII.
5.2. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte das licitantes,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.3. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão
os últimos.
5.4. Nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos todos os custos
diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações
sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Pregão.
5.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.
5.6. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de Matinha,
nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Administração Municipal.
5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da Proposta escrita, seja
com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos
termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
formais, alterações essas que serão avaliadas pela Pregoeira.
5.8. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não
afete o conteúdo ou a idoneidade da Proposta não será causa de desclassificação.
5.9. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de
validade da proposta, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. A
Administração poderá solicitar prorrogação por mais 60 (sessenta) dias antes de findo o
prazo de validade.
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5.10. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito
de julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
5.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
5.12. A adequação da Proposta não poderá acarretar majoração de seu valor global.
5.13. Não se admitirá Proposta que apresentar alternativa de Preços.
5.14. Após a apresentação da Proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fatos supervenientes e aceitos pela Pregoeira.
5.15. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades
estabelecidas no item 12 deste Edital.
6.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Serão proclamados, pela Pregoeira, as licitantes que apresentarem as propostas
de menor preço global e todas aquelas apresentadas até 10% (dez por cento) acima,
dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes
participem da etapa de lances verbais.
6.2. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas em
conformidade com o definido no subitem 6.1, a Pregoeira fará o ordenamento das
melhores ofertas, até o máximo de 03 (três), colocadas em ordem crescente, quaisquer
que sejam os valores ofertados, conforme o disposto no inciso IX, do artigo 4º da Lei
10.520/2002.
6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores serão dados
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e crescentes, para a escolha das propostas de menor preço.
6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.
6.5. O empate entre duas ou mais propostas de preço, será resolvido por sorteio em ato
público, com a participação de todas as licitantes.
6.6. Encerrados os lances, as propostas de microempresa e de empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa até 5% acima do menor preço serão
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consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes serem
convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e
última oferta, inferior a da primeira colocada visando o desempate.
6.6.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais
bem classificada não ter sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno
porte.
6.7. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço global.
6.8. A Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o menor
preço, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a
respeito e divulgando o resultado do julgamento.
6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas
as exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário a Pregoeira
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor nessa fase.
6.10. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da Proposta
prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os
valores numéricos e os por extenso, predominarão os últimos.
6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, ajustada ao lance final, deverá
ser protocolada na Comissão Permanente de Licitação - CPL, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da lavratura da ata.
6.12. Serão desclassificadas aquelas propostas que:
6.12.1. não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;
6.12.2. forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de
dificultar o julgamento;
6.12.3. que contenham preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação
que comprove que os custos são coerentes com os praticados no mercado.
6.12.4. apresentar preço superior ao limite estabelecido, tendo-se como limite
estabelecido os valores constantes do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.
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6.12.5. Se a proposta escrita de Menor Preço não for aceitável ou se a respectiva
licitante desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal proposta,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda
às condições deste Edital.
6.12.6. A Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta
de menor preço, no sentido de que seja obtido o melhor preço.
6.12.7. Os documentos que não tiverem prazo estabelecido pelo órgão competente
expedidor deverão ter data de emissão nos últimos 30 (trinta) dias antecedentes a data
de abertura dos Envelopes.
6.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, pelos componentes
da Equipe de Apoio e pelos representantes das proponentes presentes.
7.

DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

7.1. As licitantes deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma) via,
no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o
indicado no item 4.1 deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes à:
7.1.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:
a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de
sociedades simples, de prova 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.
7.1.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União
e Previdenciária.
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a:
• Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
• Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, mediante a:
• Certidão Negativa de Débitos Municipais;
• Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal.
f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7.1.3. A Qualificação
apresentação da:

Econômico-Financeira

será

comprovada

mediante

a

7.1.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas
condições seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
através de índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão
estar de acordo com os valores ali estabelecidos:
a.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), resultantes do
cálculo com a aplicação das seguintes fórmulas, maior ou igual a 1,0 (um):

ILG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

≥ 1,0

b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua
habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital
Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da
proposta através de índices oficiais.
7.1.3.1.1. As empresas com menos de 01 (um) exercícios financeiros devem cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
7.1.3.1.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de
2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
7.1.3.1.3. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social,
devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi
arquivado.
7.1.3.1.4. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido (que
distribui lucros) deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do
recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN
RFB 1.420, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e
IN RFB 1.660/2016.
7.1.3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata e Recuperação Judicial ou
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
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excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta
de preço e também a Certidão no Âmbito Federal.
7.1.4 Qualificação Técnica das licitantes, que
apresentação do seguinte documento:

será

comprovada

mediante a

7.1.4.1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, e
Agronomia - CREA da região a que estiver vinculada, pertinente ao seu ramo de
atividade relacionada com o objeto da presente contratação;
7.1.4.2. Registro ou inscrição do (s) Responsável (is) Técnico (s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho Regional de Arquitetura
e Urbanismo- CAU da região do domicilio do profissional.
a)

A comprovação do vínculo profissional do(s) Responsável (is) Técnico(s) no
julgamento desta licitação será feita mediante cópia da Carteira Profissional ou da
Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do
profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do
Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de trabalho ou Contrato
de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região
competente, em que conste que o profissional como responsável técnico, ou
ainda Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do Atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência expressa do
profissional.

b) Quando o responsável técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal
comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do
CREA e/ou CAU, devidamente atualizados;
7.1.4.3. Comprovação de aptidão de desempenho técnico da licitante mediante
apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica devidamente registrado(s) no
Conselho de Classe da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) ter a
licitante ou o seu responsável técnico executado para empresa privada ou
órgão/entidade da Administração Pública, obra(s) similar(es) e compatível (eis) com o
objeto deste Edital.
7.1.4.4. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.
7.1.4.

Outros Documentos

7.1.4.1. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de
acordo com o Art. 1º do Decreto nº 21.040 de 17 de fevereiro de 2005, para empresários
e sociedades empresariais do Estado do Maranhão.
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7.1.4.2. Declaração de que Não Emprega Menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o
disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos termos do Anexo IV.
7.1.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas
no item 7.1.2, alíneas “c”, “d”, “e” e “f” mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.1.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Lei Complementar n° 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
7.1.5.1.1. Este benefício será concedido somente às empresas que atenderem ao
disposto na alínea “g” do item 5.1 deste edital.
7.1.5.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7.1.6.1,
implicará em decadência do direito à contratação, bem como a aplicação da suspensão
de licitar e contratar com a Administração pelo período de até 05 (cinco) anos, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.1.6. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela
Prefeitura Municipal de Matinha, substituirá os documentos enumerados nos subitens
7.1.1 (“a”, “b”, “c” e “d”) e 7.1.2 (“a” e “b”), obrigando-se a licitante a apresentar o
referido Certificado acompanhado da Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo
da sua Habilitação, conforme o modelo do Anexo III deste Edital.
7.2. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos
necessários à habilitação.
7.3. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do
Processo Administrativo e não será devolvida a licitante.
7.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá a Pregoeira considerar o
proponente inabilitado.
7.6. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
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7.7. A Pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas.
8.1.4. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e
julgada na forma e nos prazos previstos no artigo 10º do Decreto Municipal n.º 015/
2011, devendo ser entregue diretamente na Comissão Permanente de Licitação CPL, situada na Rua Coronel Antônio Augusto, S/N, Centro – Matinha/MA, não tendo
efeito suspensivo.
8.1.5. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
8.2.

Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições
nele estabelecidas.
9. DOS RECURSOS
9.1. Dos atos da Pregoeira neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da
sessão pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do
objeto pela Pregoeira ao vencedor.
9.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata
no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de:
a) Julgamento das Propostas;
b) Habilitação ou Inabilitação da licitante.
9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarrazões também em
03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Qualquer recurso contra a decisão da Pregoeira deverá ser entregue, no prazo
legal, na Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de
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Matinha, no endereço citado no subitem 8.1.1, terá efeito suspensivo, e, se acolhido,
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideração da Prefeita Municipal de Matinha, que proferirá decisão
definitiva antes da homologação do procedimento.
9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Prefeita Municipal de Matinha, poderá homologar este procedimento
licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
10.

DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO.

10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, a Prefeita
Municipal de Matinha, poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a
contratação com a licitante vencedora.
10.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Prefeitura Municipal
de Matinha, pelo setor competente, convocará a empresa adjudicatária para, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada do Anexo
V, adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair o direito a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos,
a Pregoeira convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os seus
Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos termos do item 7 deste
Edital, em sessão pública, a se realizar em hora e local previamente informados, na qual
a Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor a ele é adjudicado o objeto do certame.
10.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.
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10.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
10.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação.
11.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mensalmente em até
30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por
servidor designado, correspondente ao serviço efetivamente executado no mês anterior,
por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na
conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
11.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.
11.3. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem
11.1, por culpa da Contratante, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de
6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples,
desde que, para tanto, não tenha concorrido à Contratada.
11.3.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
12.

DA GARANTIA CONTRATUAL

12.3. A adjudicatária quando convocada a assinar o Contrato, prestará GARANTIA DE
EXECUÇÃO de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.
12.4. Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no § 1º do artigo
56 da Lei Federal 8.666/93.
12.5. A Prefeitura Municipal de Matinha poderá descontar do valor da Garantia toda e
qualquer importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer título, inclusive
multas.
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12.6. Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser
reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da
notificação sob pena de ser descontada na fatura seguinte.
12.7. A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações
contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da Prefeitura Municipal de
Matinha/MA.
13.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.3. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Matinha, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos.
13.4. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste
Pregão, a Prefeitura Municipal de Matinha poderá garantida a prévia defesa, aplicar à
licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução do
fornecimento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de
Empenho, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicação oficial;
d) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
e) 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 licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Matinha, pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
13.5. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Matinha ou cobradas diretamente da
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empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as
demais sanções previstas neste tópico.
13.6. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de
ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta da Dotação
Orçamentária: 02.09.01.15.452.0017.2027.0000 – Manutenção de Serviços de Limpeza
Pública, Jardinagem.
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
15.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor,
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
15.4. É facultado a Pregoeira 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.
15.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a
Pregoeira, na Comissão Permanente de Licitação – CPL, Rua Coronel Antonio
Augusto, S/N, Centro – Matinha/MA, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário
de 08:30 hs até as 12:00 hs, obedecidos os seguintes critérios:
a) Não serão levadas em consideração pela Pregoeira, quaisquer consultas, pedidos
ou reclamações relativas ao edital que não tenham sido formuladas até 02 (dois) dias
úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes;
b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao edital, como
também pedidos ou consultas formuladas via e-mail.
c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais
interessados que tenham adquirido o presente edital.
15.6. Fica assegurada a Prefeita Municipal de Matinha, o direito de no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
15.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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15.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
15.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Prefeitura Municipal de Matinha.
15.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
15.11. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se
proferido no dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.
15.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei
Federal n.º 10.520/2002, subsidiariamente, da Lei 8.666/93.
15.13. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada na Rua Coronel Antonio Augusto, S/N, Centro
– Matinha/MA, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h30min às
12h00min, obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais)
feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
15.14. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá
notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se
válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
15.15. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão repassadas
somente aos adquirentes que procederem de acordo com o item acima.
15.16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I Termo de Referência
ANEXO II - Modelo de Carta Credencial
ANEXO III – Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
ANEXO IV - Declaração de Pessoa Jurídica
ANEXO V - Minuta do Contrato
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ANEXO VI - Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação.
Anexo VII - Modelo de Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação
Trabalhista, Previdenciária de Segurança e Saúde do Trabalho.
Anexo VIII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
Matinha (MA), 07 de janeiro de 2021.

Pâmella Amaral Pinto
Pregoeira Oficial - Matinha/MA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021– MATINHA/MA
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.
OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza
urbana em vias públicas, que compreende os seguintes serviços:
a) Varrição, raspagem e remoção de terra e areia de logradouros e vias públicas;
b) Remoção de focos de lixo em áreas públicas;
c) Retirada de lixo de cestos coletores públicos;
d) Limpeza e remoção de resíduos em praças;
e) Coleta e destinação final do lixo.
1.2. As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer
diretrizes para orientação de empresas interessadas em participar do presente processo
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para contratação dos serviços de limpeza urbana no Município de Matinha/MA,
detalhando as atividades, locais, horários e demais aspectos relativos à prestação dos
serviços.
2.

POPULAÇÃO URBANA: (Sede do Município) 23.482 hab.
FONTES GERADORA DE LIXO
Lixo domiciliar
0,45
Lixo varrição
0,05
Mercados
0,05
Comercial
0,05
TOTAL
0,60
CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE LIXO
ACRÉSCIMO DE ENTULHOS
10%
PESO ESPECÍFICO DO LIXO
57,00m³

Kg/hab/dia
Kg/hab/dia
Kg/hab/dia
Kg/hab/dia
20.422,00 Kg
2.422,00 Kg

3.
JUSTIFICATIVA
3.1
Existem várias motivações para a contratação, pois a Administração Municipal se
preocupa em melhorar as ruas e avenidas do município, e a coleta de lixo além de
melhor a imagem do Município, contribuirá para melhoria da saúde dos Munícipes.
3.2
A solicitação se justifica pela necessidade de atendimento da demanda da
seguinte Secretaria Municipal de Infraestrutura, com vistas a garantir o regular
desempenho das atividades desenvolvidas pelo Município
3.3 A limpeza urbana pode ser alinhada entre as principais funções da Administração
Pública no campo da engenharia sanitária. O lixo pode provocar efeitos maléficos
através de agentes físicos, químicos e biológicos.
3.4 Os agentes físicos compreendem o lixo acumulado às margens de cursos d´água
ou de canais de drenagem e em encostas.
3.5 Os agentes químicos correspondem a poluição atmosférica causada pela queima
de lixo a céu aberto e a contaminação de lençóis d´água por substâncias químicas
presentes na massa de resíduos.
3.6 Os agentes biológicos são decorrentes do lixo mal acondicionado ou depositado a
céu aberto e constitui-se em foco de proliferação de vetores transmissores de doenças
(ratos, baratas, moscas, etc.).
3.7 A exposição indevida desses agentes gera incômodos à população, tanto pelo seu
mau odor quanto pela poluição visual e degradação do espaço onde é lançado.
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3.8 A Lei n.º 12.305 de 02 de agosto de 2010, em seu capítulo II, art. 3º, inciso XV,
define resíduos sólidos como sendo material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se
propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido,
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam
para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível.
3.9 O serviço de limpeza nos logradouros públicos tem por objetivo evitar problemas
sanitários para a comunidade; interferências perigosas no trânsito de veículos; riscos de
acidentes para pedestres; prejuízos ao turismo; inundações das ruas pelo entupimento
dos ralos.
3.10 O modo como é feito o processo de descarte, coleta, tratamento e deposição final
do lixo afeta a vida de toda coletividade e, a preocupação com essa questão torna-se
pública e de todos.
3.11 Os incisos I e V do art. 30 da Constituição Federal estabelecem como atribuição
municipal legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente quanto à
organização dos seus serviços públicos.
3.12 Fica, portanto, definida claramente a competência do Município quanto ao
gerenciamento dos serviços de limpeza urbana
3.13 Sendo assim, a Administração Pública, com o propósito de manter a cidade limpa,
a população livre de doenças, fundamenta a necessidade do procedimento licitatório
para contratação de empresa para a realização dos serviços de limpeza urbana em vias
públicas na zona urbana no município de Matinha/MA.
4
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
4.1 A contratação para execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, está
fundamentada com base na Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente no que couber a
Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. Aplicar-se-á também os
procedimentos determinados pela Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.
4.2 A licitação para contratação do objeto se dará na modalidade de PREGÃO, por se
tratar de serviços de natureza comum, uma vez que esses serviços apresentam padrões
de qualidade e desempenho usuais no mercado, facilmente disponíveis para sua
utilização.
5
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
5.1 As atividades serão executadas por equipes de operários da CONTRATADA,
comandadas por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar
permanentemente uniformizadas e munidas de ferramentas, equipamentos proteção
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individual – EPI’s, equipamentos de proteção coletiva – EPC’s e materiais de consumo
necessários à execução completa das tarefas.
5.2 Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliar, comercial, de varrição e de
feiras-livres compreendem o recolhimento regular de todos os resíduos a seguir
especificados utilizando-se veículos coletores, devendo ser executados de forma
manual, mecanizada e manual ensacada.
5.3 Caberá a Prefeitura elaborar a programação de serviços, supervisionar e fiscalizar
a sua execução.
5.4 A sinalização de atividades realizadas junto às vias públicas com trânsito de
veículos deverá obedecer ao disposto no projeto de sinalização viária, a ser elaborado
pela CONTRATADA.
5.5 O projeto de sinalização viária deverá conter, no mínimo:
a) Sinalização vertical e de advertência, que deverá levar em consideração as
características das vias;
b) Seleção adequada de EPI’s em função dos riscos e conforto do trabalhador para
cada tipo de serviço.
5.6 Será considerado:
- 04 (quatro) carradas diárias de 6m3 ao dia.
- Cada trajeto 02:00 horas
- Coleta consistindo em percorrer as ruas da cidade em sua totalidade durante o dia
(uma vez).
5.7
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
a) Será adotado 04 (quatro) caçambas com capacidade de 6 m3;
b) 04 (quatro) viagens de 2 horas perfazendo 8 horas por dia por caçamba.
6
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA
6.1 Varrição Manual
6.1.1 Compreende os serviços de varrição manual a atividade de limpeza de vias
públicas com o recolhimento de todo e qualquer resíduo sólido urbano dos passeios e
pista de tráfego de veículos dos logradouros públicos. Também fazem parte dos serviços
em questão, a retirada de resíduos de cestos coletores públicos e o recolhimento de
terra e demais resíduos das aberturas para captação de águas pluviais (bocas-de-lobo).
6.1.2 A varrição das vias deve ser feita em toda a largura dos passeios públicos,
incluindo canteiros centrais de avenidas e em todas as faixas junto ao meio-fio que
contenham resíduos, inclusive onde houverem veículos estacionados.
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6.1.3 Áreas ajardinadas ou não pavimentadas também deverão ser varridas. Os
resíduos eventualmente dispostos em bocas-de-lobo devem ser retirados com o auxílio
de enxadinha de pequeno porte.
6.1.4 Os serviços de varrição em vias com trânsito de veículos deverão ser
convenientemente sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário
ao fluxo de veículos, com o carrinho de varrição posicionado entre o varredor e o sentido
do trânsito.
6.1.5 A varrição manual deverá ser feita com o emprego de vassouras de boa
qualidade e deverão ser recolhidos por pás apropriadas e acondicionados em sacos
plásticos e não transparentes.
6.1.6 Os sacos plásticos, quando estiverem cheios, deverão ser fechados e
depositados nos passeios públicos em locais previamente determinados pela
fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Transporte para posterior recolhimento. No
caso de os sacos conterem resíduos pesados, estes não deverão ser preenchidos até o
limite de sua capacidade volumétrica, de forma a permitir o seu carregamento no
caminhão sem o risco de rasgarem-se ao serem erguidos.
6.1.7 O serviço de varrição poderá ser feito individualmente ou em equipe. O trabalho
individual será feito com um varredor, munido de carrinho de varrição, vassoura, pá,
enxadinha. Este varredor será responsável pela limpeza de um determinado trecho de
uma ou mais vias.
6.1.8 Considera-se como Resíduo Sólido Urbano – RSU, sobra de qualquer processo
ou atividade do dia-a-dia de centros urbanos e rurais, de qualquer origem ou natureza,
tais como: embalagens, toco de cigarro, papéis, plásticos metais, papelões, oferendas
religiosas, restos de alimentos, dejetos humanos e de animais, animais mortos de
pequeno porte, folhas e galhos de árvores, areia, terra e barro, etc.
6.2 Raspagem
6.2.1 Denomina-se raspagem a atividade manual de remoção terra, areia, barro e
pedras entre outros resíduos nos leitos das vias públicas, que se depositam após chuvas
ou enxurradas.
6.2.2 O serviço de raspagem deverá ser executado com a utilização de vassouras, pás
de concha, enxadas, picaretas e carrinhos de mão. Os resíduos gerados pela atividade
de raspagem deverão ser removidos para o passeio público ou acostamento e
depositada em montes. Os montes deverão ser formados em locais previamente
definidos pela fiscalização ou ainda carregados diretamente dentro dos compartimentos
de carga de caminhões.
6.2.3 A execução deste serviço deverá ser sinalizada com a colocação de cones de
sinalização viária e placas indicativas de execução de serviços de limpeza urbana.
6.3
Carregamento e Descarregamento Manual
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6.3.1 Esta atividade consiste no carregamento e descarregamento manual de resíduos
sólidos soltos ou ensacados, tais como: caliça, terra, animais mortos de pequeno e
grande porte, oferendas religiosas, mobiliário, pneus, sucatas entre outros materiais, em
veículos com compartimentos de carga variados, conforme determinação da
fiscalização.
6.3.2 Para melhor aproveitamento da capacidade de carga dos caminhões, poderá ser
solicitado aos funcionários da CONTRATADA o destocamento de galhos e troncos, com
a utilização de machados, facões e, se necessário.
6.3.3 Também faz parte desta atividade a acomodação da carga na carroceria, para
maior aproveitamento de sua capacidade, a operação de colocação e retirada de lona de
cobertura. Não será permitido a compactação da carga com a utilização dos pés.
6.3.4 A sinalização viária deste serviço deve ser feita com cones de sinalização,
dispostos em quantidade e forma necessários a visualização em uma distância segura
da existência de operários na pista.
7
COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES
7.1.1 Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares compreendem
o recolhimento regular de todos os resíduos utilizando-se veículos coletores (caçamba)
através de coleta manual.
7.1.2 A coleta domiciliar deverá ser executada em todas as vias abertas e em
condições de circulação de veículos ou que venham a ser abertas durante a vigência do
contrato.
7.1.3 A CONTRATADA deverá recolher os resíduos sólidos domiciliares sejam quais
forem os recipientes utilizados pelos munícipes-usuários, competindo-lhe tomar as
medidas necessárias e cabíveis para regularização do acondicionamento, na forma das
normas que regem a matéria.
7.1.4 Os garis coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado
necessário para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo e chorume nas vias
públicas.
7.1.5 Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes-usuários e os que
tiverem caído dos recipientes ou da atividade de coleta deverão ser, obrigatoriamente,
recolhidos pela equipe de coleta.
7.1.6 Os resíduos serão coletados nos logradouros públicos (sistema porta a porta),
recolhendo-se o conteúdo dos contenedores e/ou os sacos plásticos colocados pelos
contribuintes junto ao alinhamento de cada imóvel.
7.1.7 É vedado transferir o conteúdo de um recipiente para outro ou atirá-lo de um
ajudante para outro, ou de volta ao passeio.
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7.1.8 O recipiente vazio, quando for o caso, deverá ser recolocado onde estava, em
pé.
7.1.9 Na hipótese de ser adotado o regime de coleta domiciliar em dias alternados,
não poderá haver intervalo superior a 72 (setenta e duas) horas entre duas coletas.
7.1.10 A critério do Órgão Gestor o serviço não poderá sofrer intervalo maior que 72
horas nos feriados civis e religiosos.
7.1.11 Em casos excepcionais, em áreas com características especiais, a coleta
domiciliar poderá ser realizada com frequência de duas vezes por semana, desde que
devidamente justificada e mediante aprovação prévia e expressa do Órgão Gestor.
7.1.12 A coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares deverá contemplar toda área urbana
do Município até o destino final, na frequência de duas vezes por semana, discriminada
conforme as localidades indicadas no item 8 deste TR.
7.1.13 Resíduos da saúde são todos aqueles caracterizados pela resolução 385/05 do
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente e pela RDC 306 da ANVISA - Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária.
7.1.14 Também segundo as instituições acima citadas, estes resíduos são de
responsabilidade do gerador, que deve encarregar-se da destinação adequada do
mesmo.
7.1.15 Não são compreendidos na conceituação de resíduos domiciliares, para efeito
de remoção obrigatória, terra, areia, entulho de obras públicas ou particulares. Neste
caso, os resíduos deverão ser levados ao destino final pelo próprio gerador.
7.1.16 Os resíduos não enquadrados nestas especificações contidas neste Termo de
Referência não serão de responsabilidades da CONTRATA.
7.1.17 Em locais de difícil acesso, onde seja desaconselhável ou mesmo impossível o
trânsito da caçamba coletora de resíduos sólidos, a CONTRATADA poderá utilizar
outras técnicas para a execução dos serviços, desde que previamente aprovadas pela
Secretaria de Infraestrutura.
7.1.18 Havendo um aumento de resíduos a recolher, em consequência de crescimento
da população, do número de estabelecimentos comerciais ou industriais, ou por outra
ocorrência não prevista, a CONTRATADA deverá adequar seus recursos às
necessidades do serviço, de forma a manter os padrões estabelecidos.
7.1.19 Os resíduos sólidos para a coleta deverão ser apresentados pelos munícipes em
sacos plásticos ou recipientes padronizados pela CONTRATANTE.
7.1.20 Os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com cuidado
necessário para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo nas vias públicas.
7.1.21 Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem
tombado dos recipientes ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão
ser, obrigatoriamente, recolhidos pela CONTRATADA.
26

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

7.1.22 A equipe mínima para a execução de coleta de lixo domiciliar será composta de:
04 (quatro) motoristas, 05 (cinco) gari coletor, 20 (vinte) gari varredor/capinador e 04
(quatro) caçambas com capacidade de 6m³, bem como as ferramentas de trabalho
necessárias ao bom desempenho das funções.
8
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
8.1 A CONTRATADA deverá transportar os resíduos sólidos coletados até o destino
final no local indicado pela CONTRATANTE.
9
LEVANTAMENTO DAS DISTANCIAS DAS RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DO
CENTRO E ADJACENCIAS ONDE SERÃO COLETADOS O LIXO DOMICILIAR
RUAS/AVENIDAS PRAÇAS E LOGRADOUROS
AV MAJOR HERACLITO
RUA AFONSO MATOS
RUA ANA RITA AMARAL
PARALELA A JUAREZA SILVA COSTA
PRAÇA ALDINA GOMES
RUA AEROPORTO / 6 TRAVESSAS DE 100 M
RUA AGOSTINHO OLIVEIRA
RUA CONRRADO NUNES
RUA AURELIANO SILVA
RUA CORONEL ANTONIO AUGUSTO ALVES DA SILVA
RUA DA UNIDADE PROFESSOR SERRA
RUA DRIVAL NUNES
RUA EUPIDES SERRA
RUA FRANCISCO DA C. ARAÚJO
RUA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY
RUA GUSTAVO COSTA SILVA
RUA HONORIO MUNIZ
RUA JOÃO AMARAL DA SILVA
RUA JOSÉ RIBAMAR AROUCHA
RUA JOSÉ SARNEY
RUA JUAREZ SILVA COSTA
RUA JULIO CESAR DE BERREDO
RUA LEOCÁDIO COSTA
RUA MANOEL ANTONIO DA SILVA
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300
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600
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700
600
300
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800
2000
500
600
1100
200
500
800
756
215
900
120
225
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MARGEM DA MA – 014
1500
RUA LIBÓRIO AMARAL
205
RUA NEOCADIO COSTA
700
RUA PADRE QUIDO
700
RUA PAZ
500
RUA PRINCIPAL
480
RUA POREZA EVANGELINA
300
RUA PRINCIPAL – VILA CARDOSO
500
RUA PUREZA EVANGELINA
270
RUA RAIMUNDO JOÃO TRINDADE
1800
RUA SEBASTIÃO IGINO DA SILVA
800
RUA TANCREDO BARNABÉ SILVA
200
RUA TEODOMIRO PENHA
800
RUA VIRIATO MENDOÇA TORRES
200
TRAVESSA HONORIO MUNIZ
300
TRAVESSA DA GALIZA
200
TRAVESSA MONOIZ DA C. SERRA
200
TRAVESSA SANTA RITA
200
TRAVESSA DA VERÔNICA
200
RUA 7 DE SETEMBRO
200
ESTRADA DA PONTA GROSSA
5500
ESTRADA DA BEIRA
2000
OBS: PERFAZ UM TOTAL DE 34.071 (TRINTA E QUATRO MIL E SETENTA E UM)
METROS DE RUAS E AVENIDAS ALÉM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
COMO PRAÇAS E MERCADO MUNICIPAL.
9.1 FOTOGRAFIA AÉREA DE MATINHA
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10 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (INDIVIDUAL/ COLETIVA) E
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
10.1 Os uniformes deverão (atender a NBR 15.292 - Vestuário de Segurança de Alta
Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as
inscrições “LIMPEZA URBANA”.
10.2 Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA,
o desenvolvimento dos serviços especificados neste Termo de Referência, sem a devida
utilização dos uniformes e EPI’s adequado para cada tipo de atividade.
10.3 Os trabalhos desenvolvidos em avenidas e/ou vias movimentadas, deverão ser
realizados com utilização de equipamentos de proteção coletiva.
10.4 As ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços deverão ser
fornecidas pela CONTRATADA, devendo estar permanentemente disponíveis para uso
nos serviços contratados pela Prefeitura.
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10.5 Deverão ser disponibilizados para uso, quantidades mínimas de ferramentas e
equipamentos, dimensionados de acordo com o quadro de memorial de estimativa de
custo constante neste Termo de Referência.
11

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Além das disposições contidas neste Termo de Referência, a Empresa
CONTRATADA estará sujeita às seguintes obrigações:
a) Disponibilizar a equipe mínima para a execução de coleta de lixo domiciliar de: 04
(quatro) motoristas, 10 (dez) gari coletor, 20 (vinte) gari varredor e 04 (quatro) caçambas
com capacidade de 6m³, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom
desempenho das funções.
b) A Contratada deverá cumprir e fazer cumprir todas as determinações que, em matéria
de saúde e segurança do trabalho, os diferentes estatutos legais determinam ou venham
a determinar como de observância obrigatória pelas empresas que possuem
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, independentemente
do tipo de contrato de trabalho firmado com seus trabalhadores.
c) Deverão ser oferecidas condições mínimas de saúde, através do desenvolvimento de
ações em saúde e do provimento de materiais e equipamentos, que assegurem a
segurança dos trabalhadores em relação à saúde e integridade dos mesmos
especialmente dentro do ambiente de trabalho contemplando as Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, na
sua redação atual e também nas alterações que esta eventualmente possa vir a sofrer
durante o período de vigência do contrato.
d) Será admitido que os motoristas dos veículos de transporte de pessoal e
ferramentas/equipamentos não sejam do quadro funcional da CONTRATADA, na
hipótese desta optar pela locação dos veículos. Caso ocorra esta opção, deverá ser
exigido destes motoristas ou empresas o cumprimento das normas de segurança do
trabalho e legislação trabalhistas.
e) Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução
dos serviços.
f) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus
funcionários em serviço, causados a terceiros ou a Prefeitura de Matinha mesmo quando
utilizando equipamentos da Prefeitura.
g) Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a
população.
h) Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento
inadequado ou indecoroso ou não demonstrar qualificação para os serviços, objeto
deste Termo de Referência, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
i) Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem com
uniforme a serviço da Prefeitura, executem serviço para terceiros;
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j) Manter as equipes de trabalho com todas as ferramentas, equipamentos e insumos
exigidos no Termo de Referência em perfeitas condições de uso;
k) Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as
determinações da Fiscalização;
l) Não permitir que seus funcionários solicitem à população gratificações ou
contribuições materiais de qualquer espécie, mesmo quando da ocorrência de datas
festivas.
m)Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do
contrato;
n) A Contratada será a única responsável pela segurança dos trabalhos de seus
funcionários e pelos atos por eles praticados, devendo fornecer e exigir o uso de
equipamentos de proteção individual adequados a cada tipo de serviço.
o) A Contratada responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários,
previdência social, seguros contra acidentes, e quaisquer outras implicações de
natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos dispositivos da CLT e
legislação correlata.
p) A Contratada será integralmente responsável pela execução das tarefas de acordo
com a determinação da Fiscalização.
q) Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza pública deverão
respeitar os limites estabelecidos em lei, para fontes sonoras e emissão de gases.
r) A Contratada deverá prestar, sempre que solicitado, toda a orientação e demais
esclarecimentos referentes à execução dos serviços aos funcionários da Prefeitura
indicados pela Fiscalização.
s) Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Contrato;
t) Manter-se, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
u) Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados,
colocando à disposição da Administração, sempre que for solicitado, pelo setor
responsável, facultando o livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que
essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da
Administração;
v) Administrar seu quadro de pessoal no tocante às questões relativas a política salarial,
a qual assumirá integralmente e por sua conta e risco as consequências financeiras da
negociação, sendo expressamente vedada a transferência de quaisquer ônus
trabalhistas à CONTRATANTE.
w) Emitir Nota Fiscal referente a prestação dos serviços durante o mês de referência,
para fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE.
x) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos,
despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
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comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na
execução dos serviços;
y) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a
ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços.
z) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização da
Secretaria de Infraestrutura e Transporte na execução dos serviços contratados.
12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam
desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Contrato;
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
c) Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o
atendimento às exigências contratuais
d) Providenciar os pagamentos dentro dos prazos previstos no contrato;
e) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, por meio de
servidor especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer
qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências
especificadas;
f) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato;
g) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da
CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços contratados.
13

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1 A Prefeitura Municipal de Matinha pagará a adjudicatária o valor equivalente a
execução dos serviços em consonância com este Termo de Referência. O valor total
será pago em 12 (doze) parcelas, com regularidade mensal;
13.2 O pagamento será realizado mediante solicitação dirigida a Prefeitura Municipal
de Matinha, acompanhado da nota fiscal/ fatura devidamente preenchida e atestada pelo
fiscal do contrato, comprovação de permanência da regularidade fiscal válida conforme
art. 29 da Lei 8.666/93.
13.3 O pagamento será efetuado em parcelas mensais, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, após apresentação da Nota Fiscal, acompanhada da Fatura de Serviços, a ser
apresentada até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos
serviços.
14 PRAZO DE EXECUÇÃO
14.1 A prestação dos serviços serão de 12 (doze) dias, a contar da data de assinatura
do contrato.
15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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15.1 As despesas oriundas da execução do contrato a ser firmado correrão por conta
dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de
Matinha.
16

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1 Os serviços prestados serão na coleta e transporte do resíduo sólido domiciliar
até o destino final na frequência de duas vezes por semana nas avenidas e ruas
discriminadas conforme item 8 deste Termo de Referência.
17

DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

17.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será
fiscalizado por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições
previstas, nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.2 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por
quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes diante destes.
17.3 A Contratante definirá procedimentos relativos às rotinas administrativas para
acompanhamento da execução dos serviços objeto da presente contratação.
18

DAS SANÇÕES E MULTAS CONTRATUAIS:

18.1 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Matinha, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos.
18.2 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste
Pregão, a Prefeitura Municipal de Matinha poderá garantida a prévia defesa, aplicar à
licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução
do fornecimento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de
Empenho, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicação oficial;
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d) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal 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 licitante ressarcir a Prefeitura pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
18.3 As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Matinha ou cobradas diretamente da
empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as
demais sanções previstas neste tópico.
18.4 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de
ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.
19

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

19.1 Poderão ser realizados no âmbito do contrato, e mediante Termo Aditivo,
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratado, de acordo com a legislação licitatória.
20

DO REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

20.1 Poderá ser admitido o reajuste dos preços dos serviços contratados, desde que
seja observado o interregno mínimo de um ano, mediante justificativa legal;
20.2 A repactuação poderá ser admitida quando for necessária, em respeito ao
Princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada
em, momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra
(data do último acordo ou convenção);
20.3 Nos reajustes subsequentes a primeira, a anualidade será contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação;
20.4 A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à
repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual
subsequente;
20.5 Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA, acompanhada
de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da
planilha de custos e formação de preços e do novo acordo convenção ou dissídio
coletivo conforme categoria, cujo índice de reajuste fundamentará a repactuação,
conforme for a variação de custos objeto da repactuação;
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20.6 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
21 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
21.1 Caberá à Prefeitura Municipal de Matinha a fiscalização e o acompanhamento dos
trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.
21.2 A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer
determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo
determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às
cláusulas contratuais.
21.3 A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da
Contratada, alocado na prestação de serviços remunerados por hora trabalhada, cuja
produtividade não estiver sendo satisfatória.
22
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
22.1 Salário de referência utilizado para compor a Planilha de Formação de Preços:
a) Gari Varredor/coletor: Salário vigente no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e
cinco reais) conforme Decreto Federal n.º 8.948/2016 e Convenção Coletiva de Trabalho
do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Maranhão 2020.
b) Motorista: Salário Base no valor de R$ 2.721,89 (dois mil, setecentos e vinte e um
reais e oitenta e nove centavos) conforme Convenção Coletiva 2020 do SINDICATO
DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DA MARANHÃO
Mão-de-obra
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)
Salário Normativo da Categoria Profissional

SERV. GERAIS/GARI
VARREDOR
R$ 1.045,00

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

CCT 2020

Data base da categoria (dia/mês/ano)

01/01/2020

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1

a. Composição da Remuneração

%
35

Valor
(R$)
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A

Salário Base

B
C
D
E
G
H

Adicional de periculosidade
Adicional de insalubridade
Adicional noturno
Hora noturna reduzida
Intervalo Intrajornada
DSR

R$
1.045,00

R$
1.045,00

b. Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2

Benefícios Mensais e Diários

%

A
B
C
D
E
F
G
H

Transporte
Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)
Assistência médica e familiar
Assistência Odontológica
Auxílio creche
Seguro de vida, invalidez e funeral
Outros (especificar): Cesta Básica
Outros (especificar): Participação nos Lucros
a. Total de Benefícios mensais e diários

Valor
(R$)

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago
pelo empregado).
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
a. 3
A
B
C
D

Insumos Diversos

%

Uniformes
Equipamentos
EPI´S
Exames admissionais
36

Valor
(R$)
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b. Total de Insumos diversos

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1
A
B
C
D
E
F
G
H
a. TOTAL

Encargos previdenciários e FGTS

%

Valor
(R$)

%

Valor
(R$)

%

Valor
(R$)

INSS
SESI ou SESC
SENAI ou SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho
SEBRAE

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2
A
B
Subtotal
C

13º Salário e Adicional de Férias
13 º Salário
Adicional de Férias
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional
de Férias

a. TOTAL
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3

Afastamento Maternidade:

A

Afastamento maternidade

B

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

a. TOTAL
37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4

a. Provisão para Rescisão

A
B
C

Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS do aviso prévio indenizado

D

Aviso prévio trabalhado

E

Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado

%

Valor
(R$)

%

Valor
(R$)

Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5
A
B
C
D
E
F
G
Subtotal
H

Composição do Custo de Reposição do Profissional
Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências legais
Ausência por Acidente de trabalho
Ausências legais
Outros (especificar)
Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
TOTAL
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
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4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
b. TOTAL

a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

%

Valor
(R$)

%

Valor
(R$)

13 º salário + Adicional de férias
Encargos previdenciários e FGTS
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5

Custos Indiretos, Tributos e Lucro

A
B

Custos Indiretos
Tributos
B1. Tributos Federais (especificar)
PIS
COFINS
B.2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
ISSQN
B.4 Outros tributos (especificar)
Lucro
a. Total

C

Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por
empregado)
A
B

Módulo 1 – Composição da Remuneração
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários

39
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Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais,
equipamentos e outros)

C

D
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
E
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado

Mão-de-obra
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)

2

Salário Normativo da Categoria Profissional

3

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
40
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4

01/01/2020

Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
a. Composição da Remuneração
A
Salário Base
B
Adicional de periculosidade
C
Adicional de insalubridade
D
Adicional noturno
E
Hora noturna reduzida
G
Intervalo Intrajornada
H
DSR
b. Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2
Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)
C
Assistência médica e familiar
D
Assistência Odontológica
E
Auxílio creche
F
Seguro de vida, invalidez e funeral
G
Outros (especificar): Cesta Básica
H
Outros (especificar): Participação nos Lucros
a. Total de Benefícios mensais e diários

%

Valor (R$)
R$ 2.721,89

%

Valor (R$)

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado).
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
a. 3
A
B
C
D

Insumos Diversos
Uniformes
Materiais
EPI´S
Exames Admissionais

%
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Valor (R$)
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b. Total de Insumos diversos

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1
Encargos previdenciários e FGTS
A
INSS
B
SESI ou SESC
C
SENAI ou SENAC
D
INCRA
E
Salário Educação
F
FGTS
G
Seguro acidente do trabalho
H
SEBRAE
a. TOTAL
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2
13º Salário e Adicional de Férias
A
13 º Salário
B
Adicional de Férias
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional
C
de Férias
a. TOTAL

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3
A

Afastamento Maternidade:
Afastamento maternidade

B

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

a. TOTAL
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4
a. Provisão para Rescisão
A
Aviso prévio indenizado
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B
C

Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS do aviso prévio indenizado

D

Aviso prévio trabalhado

E

Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

4.5
A
B
C
D
E
F
G
Subtotal
H

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional
Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências legais
Ausência por Acidente de trabalho
Ausências legais
Outros (especificar)

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
TOTAL
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
13 º salário + Adicional de férias
Encargos previdenciários e FGTS
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
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4.6
b. TOTAL

Outros (especificar)

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B

C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos
Tributos
B1. Tributos Federais (especificar)
PIS
COFINS
B.2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
ISSQN
B.4 Outros tributos (especificar)
Lucro
a. Total

%

Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por
empregado)
A
Módulo 1 – Composição da Remuneração
B
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais,
C
equipamentos e outros)
D
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
E
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado

44

Valor (R$)

(R$)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
SERV.
GERAIS/GARI
COLETOR
R$ 1.254,00

1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)

2

Salário Normativo da Categoria Profissional

3

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

CCT 2020

4

Data base da categoria (dia/mês/ano)

01/01/2020

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
45

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
a. Composição da Remuneração
A
Salário Base
B
Adicional de periculosidade
C
Adicional de insalubridade
D
Adicional noturno
E
Hora noturna reduzida
G
Intervalo Intrajornada
H
DSR
b. Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2
Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)
C
Assistência médica e familiar
D
Assistência Odontológica
E
Auxílio creche
F
Seguro de vida, invalidez e funeral
G
Outros (especificar): Cesta Básica
H
Outros (especificar): Participação nos Lucros
a. Total de Benefícios mensais e diários

%

Valor (R$)
R$ 1.254,00

%

Valor (R$)

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado).
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
a. 3
A
B
C
D
E

Insumos Diversos
Uniformes
Materiais
EPI´S
Exames Admissionais
Outros (Caçamba)
b. Total de Insumos diversos

%
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MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1
Encargos previdenciários e FGTS
A
INSS
B
SESI ou SESC
C
SENAI ou SENAC
D
INCRA
E
Salário Educação
F
FGTS
G
Seguro acidente do trabalho
H
SEBRAE
a. TOTAL
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2
13º Salário e Adicional de Férias
A
13 º Salário
B
Adicional de Férias
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e
C
Adicional de Férias
a. TOTAL

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3
A

Afastamento Maternidade:
Afastamento maternidade

B

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento
maternidade

a. TOTAL
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4
a. Provisão para Rescisão
A
Aviso prévio indenizado
B
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C
Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
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D

Aviso prévio trabalhado

E

Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio
trabalhado
Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

4.5
A
B
C
D
E
F
G
Subtotal
H

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional
Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências legais
Ausência por Acidente de trabalho
Ausências legais
Outros (especificar)

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
TOTAL
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
b. TOTAL

a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
13 º salário + Adicional de férias
Encargos previdenciários e FGTS
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
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MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B

C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos
Tributos
B1. Tributos Federais (especificar)
PIS
COFINS
B.2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
ISSQN
B.4 Outros tributos (especificar)
Lucro
a. Total

%

Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor
por empregado)
A
Módulo 1 – Composição da Remuneração
B
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais,
C
equipamentos e outros)
D
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
E
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado

Valor (R$)

(R$)

QUADRO RESUMO
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

QUANT.
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I
II
III

GARI COLETOR
GARI VARREDOR
MOTORISTA
TOTAL

10
20
4

5.282,46
2.875,25
6.489,29

52.824,60
57.505,00
25.957,16
136.286,76

633.895,20
690.060,00
311.485,92
1.635.441,12

22.2 Estima-se o valor mensal de 136.286,76 (cento e trinta e seis mil, duzentos e
oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) e valor total máximo para a execução dos
serviços para um período de 12 (doze) meses no valor de R$ 1.635.441,13 (hum milhão
seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um mil e doze centavos).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 – MATINHA/MA
ANEXO I - A
TERMO DE REFERÊNCIA – cont.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A
A1 Previdência Social
A2 FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
A3 Salário-Educação
A4 Sesi (Serviço Social da Indústria)
A5 Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)
A6 Sebrae (Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa)
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A7 Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)
A8 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A Total dos Encargos Sociais Básicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxílio enfermidade
B4 13º Salário
B5 Licença Paternidade
B6 Dias de Chuva
B7 Faltas justificadas
B8 Auxílio acidente de trabalho
B9 Férias gozadas
B10 Salário maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A
GRUPO C
C1 Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C2 Férias (indenizadas) + 1/3
C3 Aviso Prévio Indenizado
C4 Aviso Prévio Trabalhado
C5 Indenização Adicional
C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A
GRUPO D
D1 Reincidência de A sobre B
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total das Taxas incidências e reincidências
TOTAL(A+B+C+D)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 – MATINHA/MA
ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
A
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Matinha
Ref.: PREGÃO N° 05/2021 –MATINHA/MA

Na qualidade de representante legal da empresa ____________, inscrita no
CNPJ sob o n.º _____ credenciamos o Sr.____________-, portador da CI n.º ____ e do
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CPF n.º ____, para nos representar na licitação em referência, com poderes para
formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.
Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 – MATINHA/MA
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO N° 05/2021 – MATINHA/MA

A empresa ____________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º ___,
sediada na __________ (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob
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as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a
presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Local e data.
Nome e assinatura do representante legal da empresa

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 – MATINHA/MA
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Ref.: PREGÃO N° 05/2021 – MATINHA/MA

A empresa _______________, inscrita no CNPJ nº ____, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr(a) ____________, portador (a) da CI nº ____ e do CPF
nº ____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
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Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 – MATINHA/MA
ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA ELÉTRICA QUE ENTRE SI,
FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA, E DE
OUTRO,
COMO
CONTRATADA
________________________________________.
A Prefeitura Municipal de Matinha, ente de Direito Público, situada à Av.
Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA CNPJ nº 06.158.729/0001-77, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pela Sra. prefeita __________,
brasileiro, residente neste Município, RG nº ___________ e CPF n.º ___________ , e de
outro, a empresa ____________________________, doravante denominada
CONTRATADA, situada na _________________, CNPJ n.º _____________, Inscrição
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Estadual nº _____________, neste ato representado por ________________, RG. nº
__________, CPF n.º ___________, firmam o presente CONTRATO de prestação de
serviços, conforme consta do Processo Administrativo n.º
2.720/2020 – Matinha/MA,
referente ao Pregão Presencial nº 05/2020 -MATINHA/MA, submetendo-se as partes às
disposições constantes da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores e as cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Por este instrumento de contrato a CONTRATADA fica obrigada a prestar os
serviços de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
limpeza urbana em vias públicas do município de Matinha/MA, em conformidade com o
Edital de Pregão Presencial acima citado, que passa a integrar este instrumento, como
se nele transcrito estivesse, juntamente com a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA executará os serviços de acordo com as especificações
indicados no Anexo I do Edital e quando solicitado pela CONTRATANTE, sob o regime
de empreitada por preço global.
PARÁGRO PRIMEIRO – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
As atividades serão executadas por equipes de operários da CONTRATADA,
comandadas por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar
permanentemente uniformizadas e munidas de ferramentas, equipamentos proteção
individual – EPI’S, equipamentos de proteção coletiva – EPC’S e materiais de consumo
necessários à execução completa das tarefas.
Os serviços prestados serão na coleta e transporte do resíduo sólido
domiciliar até o destino final, na frequência de duas vezes por semana.
PARÁGRO SEGUNDO
A sinalização de atividades realizadas junto às vias públicas com trânsito de
veículos deverá obedecer ao disposto no projeto de sinalização viária, a ser elaborado
pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERECEIRA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços executados serão de Varrição, raspagem e remoção de terra e
areia de logradouros e vias públicas; remoção de focos de lixo em áreas públicas;
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Retirada de lixo de cestos coletores públicos; recolhimento de lixo em áreas verdes,
incluindo serviços em logradouros públicos com vistas a coibir a disposição irregular de
lixo; Limpeza e remoção de resíduos em praças; Coleta e destinação final do lixo.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇAÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I - Dispor de equipe mínima para a execução de coleta de lixo domiciliar de:
04 (quatro) motoristas, 05 (dois) gari coletor, 20 (vinte) gari varredor/capinador
e 04 (quatro) caçambas com capacidade de 6m³, bem como as ferramentas
de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções.
II - A Contratada deverá cumprir e fazer cumprir todas as determinações que,
em matéria de saúde e segurança do trabalho, os diferentes estatutos legais
determinam ou venham a determinar como de observância obrigatória pelas
empresas que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, independentemente do tipo de contrato de trabalho firmado
com seus trabalhadores.
III - Deverão ser oferecidas condições mínimas de saúde, através do
desenvolvimento de ações em saúde e do provimento de materiais e
equipamentos, que assegurem a segurança dos trabalhadores em relação à
saúde e integridade dos mesmos especialmente dentro do ambiente de
trabalho contemplando as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela
Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, na sua redação atual e também
nas alterações que esta eventualmente possa vir a sofrer durante o período
de vigência do contrato.
IV - Será admitido que os motoristas dos veículos de transporte de pessoal e
ferramentas/equipamentos não sejam do quadro funcional da CONTRATADA,
na hipótese desta optar pela locação dos veículos. Caso ocorra esta opção,
deverá ser exigido destes motoristas ou empresas o cumprimento das normas
de segurança do trabalho e legislação trabalhistas.
V - Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a
execução dos serviços.
VI - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por
seus funcionários em serviço, causados a terceiros ou a Prefeitura de Matinha
mesmo quando utilizando equipamentos da Prefeitura.
VII - Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para
com a população.
VIII - Substituir qualquer componente da equipe que apresentar
comportamento inadequado ou indecoroso ou não demonstrar qualificação
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para os serviços, objeto deste TR, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas;
IX - Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto
estiverem com uniforme a serviço da Prefeitura, executem serviço para
terceiros;
X - Manter as equipes de trabalho com todas as ferramentas, equipamentos e
insumos exigidos no TR em perfeitas condições de uso;
XI - Não permitir que seus funcionários solicitem à população gratificações ou
contribuições materiais de qualquer espécie, mesmo quando da ocorrência de
datas festivas.
XII - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações
decorrentes do contrato.
XIII - A Contratada será a única responsável pela segurança dos trabalhos de
seus funcionários e pelos atos por eles praticados, devendo fornecer e exigir
o uso de equipamentos de proteção individual adequados a cada tipo de
serviço.
XIV - A Contratada responderá por todas as despesas e obrigações relativas
a salários, previdência social, seguros contra acidentes, e quaisquer outras
implicações de natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento
dos dispositivos da CLT e legislação correlata.
XV - A Contratada será integralmente responsável pela execução das tarefas
de acordo com a determinação da Fiscalização.
XVI - Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza
pública deverão respeitar os limites estabelecidos em lei, para fontes sonoras
e emissão de gases.
XVII - A Contratada deverá prestar, sempre que solicitado, toda a orientação e
demais esclarecimentos referentes à execução dos serviços aos funcionários
da Prefeitura indicados pela Fiscalização.
XVIII - Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Contrato;
XIX - Manter-se, durante toda a execução do CONTRATO, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XX - Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços
contratados, colocando à disposição da Administração, sempre que for
solicitado, pelo setor responsável, facultando o livre acesso aos registros e
documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título,
em responsabilidade por parte da Administração;
XXI - Administrar seu quadro de pessoal no tocante às questões relativas a
política salarial, a qual assumirá integralmente e por sua conta e risco as
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consequências financeiras da negociação, sendo expressamente vedada a
transferência de quaisquer ônus trabalhistas à CONTRATANTE.
XXII - Emitir Nota Fiscal referente a prestação dos serviços durante o mês de
referência, para fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE.
XIII - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de
impostos, despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas que
incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços;
XXIV - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à
CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos
serviços.
XXV - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Transporte na execução dos
serviços contratados;
XXVI - Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer
cumprir as determinações da Fiscalização;
XXVII - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações
decorrentes do contrato;
XXVIII - A coleta domiciliar deverá ser executada em todas as vias abertas e
em condições de circulação de veículos ou que venham a ser abertas durante
a vigência do contrato.
XXIX - A CONTRATADA deverá recolher os resíduos sólidos domiciliares
sejam quais forem os recipientes utilizados pelos munícipes-usuários,
competindo-lhe tomar as medidas necessárias e cabíveis para regularização
do acondicionamento, na forma das normas que regem a matéria.
XXX - Os resíduos serão coletados nos logradouros públicos (sistema porta a
porta), recolhendo-se o conteúdo dos contenedores e/ou os sacos plásticos
colocados pelos contribuintes junto ao alinhamento de cada imóvel.
XXXI - É vedado transferir o conteúdo de um recipiente para outro ou atirá-lo
de um ajudante para outro, ou de volta ao passeio. O recipiente vazio, quando
for o caso, deverá ser recolocado onde estava, em pé.
XXXII - A critério do Órgão Gestor o serviço não poderá sofrer intervalo maior
que 72 horas nos feriados civis e religiosos.
XXXIII - A coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares deverá contemplar toda
área urbana do Município até o destino final, na frequência de duas vezes por
semana, discriminada conforme as localidades indicadas no TR.
XXXIV - Em locais de difícil acesso, onde seja desaconselhável ou mesmo
impossível o trânsito da caçamba coletora de resíduos sólidos, a
CONTRATADA poderá utilizar outras técnicas para a execução dos serviços,
desde que previamente aprovadas pela Secretaria de Infraestrutura.
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XXXV - Havendo um aumento de resíduos a recolher, em consequência de
crescimento da população, do número de estabelecimentos comerciais ou
industriais, ou por outra ocorrência não prevista, a CONTRATADA deverá
adequar seus recursos às necessidades do serviço, de forma a manter os
padrões estabelecidos.
XXXVI - A CONTRATADA deverá transportar os resíduos sólidos coletados
até o seu destino final que será indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Transporte.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato a CONTRATANTE
se compromete a:
I - Proporcionar todas as condições para que os empregados da
CONTRATADA possam desempenhar seus serviços, dentro das normas
deste Contrato;
II - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a
ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
III - Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e
o atendimento às exigências contratuais.
IV - Providenciar os pagamentos dentro dos prazos previstos no contrato;
V - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, por
meio de servidor especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as
condições e exigências especificadas;
VI - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato;
VII - Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado
da CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços
contratados.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO E FORMA DE
PAGAMENTO
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor global de R$ _____________ (____________________), sendo
distribuído em parcelas mensais cujos valores deverão estar em conformidades com os
serviços efetivamente executados, já incluído impostos, taxas, descontos e demais
despesas que se fizerem necessários.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O pagamento será efetuado em parcelas mensais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
após apresentação da Nota Fiscal, acompanhada da Fatura de Serviços, a ser
apresentada até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos
serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da Contratada,
de sua regularidade fiscal e trabalhista por meio das certidões expedidas pelos órgãos
competentes, devidamente atualizadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Havendo erro na Nota Fiscal, contestação ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará
pendente até que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO
Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no
Parágrafo Primeiro, por culpa da Contratante, serão devidos encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de
juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à Contratada.
PARÁGRAFO QUINTO
O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM
= Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
PARÁGRAFO SEXTO
O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, através
de deposito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos de que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93, mediante celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
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Poderá ser admitido o reajuste dos preços dos serviços contratados, desde
que seja observado o interregno mínimo de um ano, mediante justificativa legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A repactuação poderá ser admitida quando for necessária, em respeito ao
Princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada
em, momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra
(data do último acordo ou convenção).
PARÁGRAFO SEGUNDO
Nos reajustes subsequentes a primeira, a anualidade será contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação;
PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à
repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual
subsequente.
PARÁGRAFO QUARTO
Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo convenção
ou dissídio coletivo conforme categoria, cujo índice de reajuste fundamentará a
repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.
PARÁGRAFO QUINTO
É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa relativa a este Contrato ocorrerá por conta da Dotação
Orçamentária:
Natureza da Despesa:
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido, garantida a defesa prévia,
mediante ato da Prefeitura Municipal de Matinha, o qual deve ser comunicado por escrito
à CONTRATADA:
I – Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
II – Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Contrato;
III – Alteração Social ou modificação na finalidade ou estrutura da
CONTRATADA que prejudique a execução deste Contrato;
IV – Insolvência, dissolução ou falência da CONTRATADA;
V – Comum acordo entre as partes.
PARÁGRAFO ÚNICO
Os demais motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos no art.
78, da Lei nº 8.666/93, que ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA ONZE - GARANTIA CONTRATUAL
A adjudicatária quando convocada a assinar o Contrato, prestará GARANTIA
DE EXECUÇÃO de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato
PÁRAGRAFO PRIMEIRO
Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no § 1º do
artigo 56 da Lei Federal 8.666/93.
PÁRAGRAFO SEGUNDO
A Prefeitura Municipal de Matinha poderá descontar do valor da Garantia
toda e qualquer importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer título,
inclusive multas.
PÁRAGRAFO TERCEIRO
Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá
ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da
notificação sob pena de ser descontada na fatura seguinte.
PÁRAGRAFO QUARTO
A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das
obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da Prefeitura
Municipal de Matinha/MA.
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CLÁUSULA DOZE - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
No caso de atraso injustificado na execução total ou parcial dos serviços, a
CONTRATANTE, poderá garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes
sanções:
a) Advertência.
b) Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na
entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato
ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no Edital, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho,
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente.
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 05 (cinco) dias corridos, contado da comunicação oficial.
d) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública Municipal 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
licitante ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A Contratante que ensejar o retardamento da execução dos serviços não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar a contratar com a Administração,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos a CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa, amigável
ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções
previstas neste tópico.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade
de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.
CLÁUSULA TREZE – DO ACOMPANHAMENTO E FICALIZAÇÃO
A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 21
de junho de 1993.
CLÁUSULA QUATORZE - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
CLÁUSULA QUINZE - DA BASE LEGAL
Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei
8.666/93, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA HABILITAÇÃO
Manter durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.
CLÁUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário
Oficial do Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo
único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Matinha, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento.
E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Matinha (MA), __ de ________ de 2021.
CONTRATANTE
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CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
CPF Nº
CPF Nº

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 – MATINHA/MA
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
A
Prefeitura Municipal de Matinha/MA.
Ref.: Pregão Presencial nº 05/2021 - MATINHA/MA.

A Empresa ____________________________, signatária inscrita no
CNPJ/MF sob o nº ____________, sediada na ______________ (endereço completo),
por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) ___________________________,
portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº _______________,
D E C L A R A, sob as penas da lei, que tem conhecimento e atende plenamente as
exigências de habilitação do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 MATINHA/MA.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e seus anexos e que se
submete a todos os seus termos.
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Local e data

Nome e assinatura do representante legal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 - MATINHA/MA
ANEXO VII
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A
Prefeitura Municipal de Matinha/MA.
Ref.: Pregão Presencial nº 05/2021- MATINHA/MA.

A empresa.........................................., inscrita no CNPJ nº................,com sede
na..............................,por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr(a)..................................................., portador (a) da Carteira de Identidade
nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins de direito, caso seja
declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que
se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e
medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e
pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de
proteção.
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.......................................
Local e data
....................................................................
(Nome e assinatura do representante legal)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 - MATINHA/MA
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº.
_________sediada, (Endereço Completo)
Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de
licitação na modalidade de pregão presencial, que estou(amos) sob o regime de
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alterado pela Lei Complementar 147,
de 07 de agosto de 2014.
(Local e Data)
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(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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