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FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA - PE  
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

PREÂMBULO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2022. 
CONVITE Nº 01/2022. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
MODALIDADE: CONVITE  
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, e atualizações posteriores e conforme o 
Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM: (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, 
DESCUPINIZAÇÃO, LIMPEZA COM DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA, 
CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS, PROFILAXIA E CONTROLE E NEBULIZAÇÃO) DOS 
PRÉDIOS DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA – PE. 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo II deste Edital. 
DATA: 09/06/2022 - HORA: 09:00 horas. 
LOCAL: No Prédio sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Coronel Braz Cavalcanti, n.º42 – Centro 
– Primavera - PE, na sala onde se reúne a Comissão Permanente de Licitação, que também fornece 
informações no local ou pelo fone (0**81) 3562.1126 e fax 3562.1709 – Ramal 209. 

 
O Fundo Municipal de Saúde de Primavera – PE, através da Sra. Gestora do FMS, convida: 

Nome da Empresa: 
Endereço: 

Para participar de licitação, modalidade convite, tipo menor preço Global, às 09:00 horas do dia 
09/06/2022, No Prédio sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Coronel Braz Cavalcanti, n.º 42 – 
Centro – Primavera - PE, conforme indicado acima, onde será recebidos e dado início à sua abertura, 
os envelopes contendo a documentação necessária à habilitação e à classificação de licitantes para 
licitação, que se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e atualizações posteriores, 
demais disposições legais e regulamentares pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente 
Convite e seus anexos. 
 

1. DO OBJETO E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

1.1 - O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM: 
(DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, LIMPEZA COM DESINFECÇÃO DE 
RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA, CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS, PROFILAXIA 
E CONTROLE E NEBULIZAÇÃO) DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PRIMAVERA – PE. 

 
1.2 As Licitantes deverão obedecer às especificações contidas nos anexos deste Edital que são 
parte integrante e inseparável do mesmo. 
 

1.3      São anexos deste edital: 
 Anexo I - MINUTA DO CONTRATO; 

 Anexo II - PROPJETO BÁSICO; 

 Anexo III - MODELO ATESTADO DE EXECUÇÃO FMS; 

 Anexo IV - ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL; 

 Anexo V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

 Anexo VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES; 

  Anexo VII - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍCULO EMPREGATÍCIO; 

  Anexo VIII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE;  

  Anexo IX - TERMO DE COMPROMISSO NORMAS TRABALHISTAS NR-18. 
       

 
1.4. - Os créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes da execução dos 
Serviços, objeto desta licitação são oriundos da seguinte dotação orçamentária a seguir especificada, 
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consignada nos Orçamentos do Fundo Municipal de Saúde de Primavera para o exercício de 2022, 
abaixo discriminada:  
 

UNIDADE FUNCIONAL PROJ. ATIVIDADES 

PSF 10.301.0109.2042 Manutenção dos PSF’s 

PRÉDIO SMS 10.122.0021.2096 Gestão Administrativa do FMS 

MATERNIDADE 10.302.0100.2159 Manutenção das Unidades Hospitalar; 

SAMU 10.302.0100.2150 Manutenção do SAMU 

NATUREZA DAS DESP. 3.3.90.39 Serviços Terceiro Pessoa Jurídica 

 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

2.1 - POR CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA, em atendimento às medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana gerada pelo 

novo coronavírus (COVID-19). A sessão pública de abertura e julgamento das propostas de preços e 

documentos de habilitação deste certame, será realizada conforme seguimentos abaixo: 

 
2.2 - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) RESPONSÁVEL 
PELO SURTO DE 2019. SÓ PODERÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO OS LICITANTES QUE 
CUMPRIREM OS REQUISITOS ABAIXOS CITADOS: 

  
2.2.1 - Uso obrigatório de máscaras de proteção facial autorizadas pela ANVISA nos ambientes 

internos da Prefeitura durante todo o período de permanência; 
2.2.2 -  Higienização das mãos com álcool a 70% ou lavagem com água e sabão. Controle individual 

dos licitantes (sujeito às determinações das autoridades locais):  
2.2.3 -   Apresentar o app (ferramentas de certificação digital) ou cartão de vacina, para saber se os 

licitantes estão vacinados ou testados. 
2.2.4 - Ficando todos aptos, a sessão ocorrerá normalmente no horário designado e com todos os 

presentes respeitando o distanciamento de segurança; 
   2.2.5  - Caso o algum licitante apresente os sintomas do vírus durante a triagem, a empresa ficará sem 

representante para a devida sessão.   
 

3. DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
 
3.1 Conforme faculta o § 1º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, ficam 
os licitantes dispensados de apresentar parte dos documentos de habilitação de que tratam os arts. 28 
a 31 da referida Lei, por conseguinte, exigir-se-á dos licitantes a documentação constante do item 4. 
 
3.2 Os conjuntos de documentos de habilitação e de documentos de classificação deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 
licitante, o número do Convite e, respectivamente, os títulos dos conteúdos, diferenciando os 
“Documentos de Habilitação" dos "Documentos de Classificação (propostas de preços)". Como 
sugestão, apresentamos os modelos abaixo, para a confecção dos envelopes: 

 
I - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº ___/2022 

REMETENTE: ______________________________ 
ENVELOPE Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
 
 
II - envelope contendo os Documentos de Classificação: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº ___/2022          
REMETENTE: ______________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO) 
 

3.3 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases 
do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Convite, por sua 
representada. 
 
3.4 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por meio de 
publicação em órgão de imprensa oficial.  
 
3.5 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes, 
admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração da proposta. 
 
3.6 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Convite, por irregularidade 
protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, no endereço discriminado no preâmbulo deste Convite, devendo a Comissão de licitação, 
julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 
 
3.7 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
3.8 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 

3.9 DO TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO DAS ME’s e EPP’s 

3.9.1 DA OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E ALTERAÇÕES NA LC Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014. 

3.9.1.1 Os licitantes que optarem pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei 
Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e alterações na LC nº 147, de 7 de 
agosto de 2014, deverão apresentar Termo de Opção conforme modelo Anexo VII 
acompanhado da documentação comprobatória de seu enquadramento como Microempresa – 
ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP. 

I. Não poderão solicitar o tratamento diferenciado as empresas que exerçam entre suas atividades 
aquelas definidas no art. 17 e seus incisos. 

3.10 Nos termos do art. 3º da LC nº. 123/2006 e alterações na LC nº 147, de 7 de agosto de 2014, são 
consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 
sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso desde que: 

a) No caso de microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 

b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos 
e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais). 
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c) Nos termos do § 1º do art. 3º da LC nº 123/2006 e alterações, considera-se receita bruta o 
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços 
prestados e o resultados nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas 
e os descontos incondicionais concedidos. 

d) As licitantes deverão comprovar que a receita bruta auferida no ano calendário anterior não 
ultrapassou os limites previstos no art. 3º da LC nº 123/2006 e alterações. 

e) No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite de valor para fins de 
enquadramento será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses (§ 2º do 
art. 3º da LC nº. 123/2006 e alterações). 

f) Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser considerado o regime de 
competência ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-calendário (art. 4º, § 2º da 
Instrução Normativa SRF nº. 608, de 09 de janeiro de 2006). 

g) Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na LC nº. 123/2006 e alterações 
empresa: 

I. De cujo capital participe outra pessoa jurídica. 

II. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior. 

III. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de 
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da LC nº. 123/2006 
e alterações na LC nº 147, de 7 de agosto de 2014, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º daquela norma. 

IV. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada pela LC Nº. 123/2006 e alterações, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º daquela norma. 

V. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do 
art. 3º da LC nº. 123/2006 e alterações. 

VI. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo. 

VII. Que participe de capital de outra pessoa jurídica. 

VIII. Que exerça atividade de banco comercial, de investimento e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, 
de corretora ou de distribuidora de títulos, valores imobiliários e câmbio, de empresa mercantil, de 
seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar. 

IX. Resultante ou remanescente decisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores. 

X. Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

3.11 O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, bem como o seu desenquadramento, não implicará alteração, 
denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados (art. 3º da 
LC nº. 123/2006 e alterações). 
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4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1) 

 
4.1. A comprovação de habilitação da(s) licitante(s), assegurada a regra1 para as microempresa e 

empresa de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, será realizada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
4.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

 
4.1.1.1 Documento de constituição da empresa: registro comercial no caso de empresa individual, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. Em caso de sociedade por 
ações o ato constitutivo deverá vir acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
 
4.1.1.2 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, 
do art. 32 da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98 e instrução Normativa MARE nº 5/95, 
republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996, nos termos do modelo constante do 
Anexo VI deste Edital. 
 
4.1.1.3 Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores na norma do inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição, nos termos do modelo constante do Anexo VII deste Edital. 

 
4.1.1.4  Declaração Negativa de Vínculo Empregatício, com a prefeitura Municipal de Primavera/PE, 

nos termos do modelo constante do Anexo VIII deste Edital. 
 
4.1.1.5  Declaração Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do modelo 

constante do Anexo IX deste Edital. 

 
4.1.1.5.1 - Apresentar junto com a declaração de ME, EPP e MEI, a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA 
JUNTA COMERCIAL atestando o atendimento às condições fixadas pela Lei Complementar nº 123/06. 
(Instrução Normativa nº 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC). 
 
4.1.1.6 Termo de Compromisso para cumprimento das normas trabalhistas e previdenciárias, nos 
termos da NR-18 do Ministério do trabalho e Emprego, modelo Anexo X.  
 
4.1.1.7 – Documento contendo os dados pessoais (RG, CPF e/ou CNH) dos sócios, Administradores e 
procuradores, caso seja representada por uma procuração; 
 
4.1.1.7 - Alvará de Licença, Localização e Funcionamento; 
 
4.1.2  Relativos à Regularidade Fiscal: 
 
     a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); de acordo com a 

Instrução Normativa RFB Nº. 1.863, DE 27 de dezembro de 2018, sob pena de inabilitação; 
 
     b) - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, da sede do licitante; 
 
    c) - Certidão conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

abrangendo inclusive as Contribuições Sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 
1.751 de 02.10.2014; 

 
 
    d) - Certidão de Regularidade Fiscal com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS); 
 
    e) - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual. 
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    f) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - 
Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT 
c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 
g) - Certidão de Licitação (negativa de processos cíveis – falência e concordata) de 1º e 2º grau, 

expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado da sede da licitante, referente aos processos judiciais 
eletrônicos, se for do Estado de Pernambuco será expedido através do site www.tjpe.jus.br/certidão; 

 
4.1.3 - A validade das Certidões corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as 

mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PRIMAVERA – PE, convenciona o prazo como sendo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem 
prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal 
pertinente. 

 
4.1.4 - As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por ocasião da participação neste 

certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o 
que determina o art. 43 da Lei Complementar 147 de 07.08.2014. 

 

4.1.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado, às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões 
Negativas ou Positivas com efeito de Negativa, conforme Art. 43 § 1º da Lei Complementar Nº 
147 de 07.08.2014. 

 
4.1.6 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.1.3, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

 
4.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.2.1 – Certidão de Registro e Quitação emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia 
CREA, do domicílio da sede do licitante, indicando os responsáveis técnicos pela empresa. 
 
 

5.0   DO DOCUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1. O envelope "Documentos de Classificação" deverá conter a proposta da licitante, que deverá 
especificar os preços unitário e total em algarismo, como também o valor global da proposta em 
algarismos e por extenso, bem como: 

I - ser apresentada em uma via, em idioma nacional, sem ressalvas, emendas ou rasuras; 
II - os preços propostos serão expressos em Real (R$), computando todos os custos 
necessários à prestação dos serviços, inclusive, transporte, seguros, impostos, encargos 
fiscais, taxas etc.; 
III- Serão consideradas apenas 02 (duas) casas decimais, após a vírgula; 
IV - constar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de apresentação das mesmas; 
V - indicar a Razão Social da Empresa licitante, endereço e CNPJ.   
VI -  data e assinatura do titular ou representante legal; 

 
5.2. Ocorrendo discordância entre os preços expressos em algarismos e por extenso, serão 
considerados estes últimos. 
 

http://www.tjpe.jus.br/certidão
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5.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

6. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 

 
6.1 No dia, hora e local, designados neste Convite, na presença dos representantes das licitantes e 
demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão de Licitação receberá, em envelopes 
distintos, devidamente fechados e rubricados, a documentação exigida para e classificação e registrará 
em ata a presença dos participantes. Após o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento 
será aceito pela Comissão de Licitação. 
 
6.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Convite, 
por sua representada. Tratando-se de profissional pessoa física, poderá comparecer o titular, 
procurador ou representante credenciado. 
 
6.3. Quando da entrega do envelope "Documentos de Classificação", o representante do licitante 
deverá apresentar à Comissão de Licitação o seu credenciamento. Tratando-se de titular, este deverá 
identificar-se. 
 
6.4. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

 
I - documento oficial de identidade; 
II - documento que comprove a capacidade de representação, no caso do representante 
ser sócio-gerente ou diretor do licitante, ou procuração que comprove a outorga de 
poderes, na forma da lei. 

 
6.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não 
inabilitará o licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder por ela até que seja 
cumprido o disposto nos itens 6.3 e 6.4 deste Convite. 

 
6.6   O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

 
6.7. Não será admitida à participação de um mesmo representante para mais de um licitante. 

 
7. FASES DO JULGAMENTO 

 
7.1. O julgamento da Licitação será realizado em 02 (duas) fases: 
 
7.1.1 - a fase de habilitação, (1ª), compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados 
nos envelopes "Documentos de Habilitação" de cada licitante, relativamente ao atendimento das 
exigências constantes do presente Convite; 
 
7.1.2 - a fase de classificação e julgamento final, (2ª), que compreenderá a verificação e análise de 
todos os elementos contidos nos envelopes "Documentos de Classificação", contendo as propostas de 
preços dos licitantes habilitadas na fase anterior e elaboração da relação de Classificação final dos 
licitantes. 

 
8. DO JULGAMENTO 

 
Fase de Habilitação (1ª FASE) 
 
8.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 6 deste Convite, o Presidente da Comissão de 
Licitação anunciará a abertura dos envelopes referentes aos "Documentos de Habilitação", os quais 
serão rubricados, folha por folha, pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes 
presentes. 
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8.2. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Convite 
ou com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
8.3. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 
diligências ou consultas, a Comissão de Licitação decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 
 
8.4. Estando presentes todos os representantes dos licitantes, a Comissão de Licitação poderá 
intimá-los verbalmente da decisão sobre a habilitação ou inabilitação. Caso Contrário, a intimação far-
se-á por meio de publicação nos Quadros de Avisos do Fundo Municipal de Saúde de Primavera e 
comunicado aos licitantes. Em qualquer situação, tudo deverá constar da ata que será assinada por 
todos os seus membros e pelos representantes dos licitantes. 
 
8.5 Intimados os licitantes verbalmente, em sessão da Comissão de Licitação e não havendo 
intenção de interposição de recurso por parte de nenhum deles, exigir-se-á que a decisão seja levada a 
termo, fato que deverá constar da ata, sendo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes 
fechados de "Documentos de Classificação", procedendo-se, em seguida, à abertura dos envelopes 
dos licitantes habilitados. 
 
8.6 Havendo, na sessão, manifesto interesse de interposição de recurso por parte de qualquer 
licitante, fato que deverá constar da ata, a Comissão de Licitação encerrará a reunião, mantendo em 
seu poder todos os envelopes de "Documentos de Classificação" devidamente fechados e rubricados, 
abrindo-se, desta forma, o período recursal de que trata o § 6º, do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, bem 
como fica o licitante obrigado a confirmar, por escrito, no prazo legal, os termos do recurso. 
 
8.7. Caso julgue necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião, para análise da 
documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata. 
 
8.8. Suspensa à reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes de classificação, 
estes devidamente fechados, ficarão em poder da Comissão de Licitação, após serem rubricados por 
todos os seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes. 
 
8.9. Após a análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a Comissão de 
Licitação fará publicar no Quadro de Avisos da Prefeitura e na Secretaria Municipal de Saúde de 
Primavera, sua decisão quanto à habilitação. 
 
 
8.10. Publicada a decisão da Comissão de licitação, abre-se o período recursal de que trata o art. 
109, da Lei nº 8.666/93. 
 
8.11. Decorrido o período recursal, sem interposição de recursos, ou apreciados os eventualmente 
interpostos na forma da lei, a Comissão de Licitação marcará data para abertura dos envelopes 
"Documentos de Classificação", contendo as propostas dos licitantes habilitados. Os envelopes 
relativos às propostas dos licitantes inabilitados permanecerão em poder da Comissão de Licitação, 
devidamente lacrados, à disposição do licitante interessado, durante vinte dias contados da data da 
ciência da inabilitação, após os quais serão destruídos. 
 
8.12. Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será considerada em 
todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo, decorrente de fato superveniente aceito 
pela Comissão de Licitação. 
 
8.13  Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentação de nova documentação de habilitação, escoimada das causas da 
inabilitação, permanecendo os envelopes de "Documentos de Classificação" em seu poder. 
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9.0  FASE DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO FINAL (2ª FASE) 
 

9.1. Serão abertos os envelopes de "Documentos de Classificação", contendo as propostas de 
preço dos licitantes habilitados, as quais serão rubricadas folha por folha pela Comissão de Licitação e 
pelos representantes dos licitantes presentes. 
 
9.2. A Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para análise das propostas e, se for o 
caso, para a realização de diligências ou consultas. 
 
9.3 Os licitantes que apresentarem as propostas em desacordo com o estabelecido neste Convite, 
ou com irregularidades, bem como os que apresentarem valor global superior ao limite estabelecido em 
anexo a este Convite ou com preços manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48, inciso II e § 
1º, serão desclassificados. 
 
9.4. Serão submetidas ao julgamento final somente as propostas dos licitantes habilitados na forma 
do item 8.2. 
 
9.5. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o 
prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas da 
desclassificação. 
 
9.6. Os licitantes serão classificados em função de seus preços conforme o disposto neste Convite, 
sendo listados em ordem crescente de preços. 
9.7. Será declarado vencedor, o licitante que apresentar proposta com o menor preço global.  

 
9.8. Ocorrendo empate de preços apresentados no item anterior por dois ou mais licitantes o 
julgamento ocorrer na forma do item 9.9. 
 
9.9. A classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes classificados 
serão convocados. 
 
9.10. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os convocados, o 
sorteio será realizado a despeito das ausências. 
 
9.11. Será declarado vencedor da presente licitação, o licitante classificado em primeiro lugar. 
 
9.12. Realizados os procedimentos acima, fica concluída a fase de classificação. 
 
 
9.13. Concluída a análise das propostas, a Comissão de Licitação fará publicar no Diário Oficial dos 
Município de Pernambuco (AMUPE), e nos Quadros de Avisos da Prefeitura e da Secretaria de Saúde 
de Primavera a sua decisão e dará ciência aos licitantes sobre a classificação e julgamento final da 
licitação, o que abrirá o período recursal de que trata o art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.14. Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes dos documentos de habilitação e de 
classificação serão lavradas atas circunstanciadas e distintas, que mencionarão todos os licitantes, as 
propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas pelos licitantes e as demais ocorrências 
que interessarem ao julgamento da licitação, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e por todos os representantes presentes dos licitantes. 
 
9.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. 
 
9.16. Publicado o resultado do julgamento da licitação e, após decididos os recursos eventualmente 
interpostos, ou decorrido o prazo recursal sem interposição, o julgamento da licitação será submetida a 
Sra. Gestora do FMS, para efeito de homologação e adjudicação, se outra não for sua decisão, nos 
termos da Lei. 
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10. DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1 A contratação com o licitante vencedor far-se-á por Nota de Empenho, emitida pelo Fundo 
Municipal de Saúde de Primavera e assinatura do contrato, com base nos termos deste Convite, 
conforme minuta do anexo I, deste edital. 
 
10.2. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 
comunicação, sujeitará à empresa ou profissional (licitante) a perda ao direito da execução do serviço e 
a penalidade no art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações 
previstas no art. 64, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
 

11. DO PREÇO E DO REAJUSTE 
 
11.1. Os preços da proposta contratada serão fixos e irreajustáveis. 
 
11.2 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico – financeiro inicial do contrato, na 
ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 
 

 
12. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DA GARANTIA, DA VIGÊNCIA E DO PAGAMENTO 

 
12.1 Os serviços serão executados de acordo com as especificações contidas no Anexo II deste 

Edital (Projeto Básico), após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. 
 

12.2 A CONTRATADA deverá se comprometer com a prestação dos serviços, de acordo com as 
normas e procedimentos exigidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Primavera, através de 
seu preposto, de acordo com as especificações contidas no Anexo II deste Edital (Projeto 
Básico).  

 
12.3 O prazo de garantia dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias após execução dos Serviços; 

12.4 O prazo de VIGÊNCIA do presente Contrato será de até 120 (cento e vinte)  dias, contados a 

partir da data de sua assinatura emitida pela Gestora do FMS, podendo o seu prazo ser 

prorrogado desde que haja previsão orçamentária, interesse do Município e de conformidade 
com o artigo 57 e artigo 65 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
 
 

12.5  O pagamento será efetuado à Empresa contratada no prazo ajustado nos contratos firmados, 
respeitados o estabelecido no Edital e legislação pertinente. 

 
§ 1º - Os pagamentos serão realizados em parcelas mensais, no prazo de até 30 (trinta) dias após 
a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente às medições mensais realizadas e atestadas 
pelo Engenheiro Agrônomo, e ainda de acordo com as seguintes condições: 
 

a) O pagamento do 1º boletim de medição será condicionado à apresentação de cópias 
autenticadas em cartório dos seguintes documentos:  

- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da execução dos Serviços, perante o CREA-
PE. 

-     Matrícula da obra no INSS (CEI), Para se habilitar ao pagamento relativo à primeira 
medição, a contratada deverá apresentar, ainda, ART de execução da obra e 
matrícula CEI para recolhimento das contribuições devidas. ; 

-   Comprovante de regularidade perante aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
abrangendo inclusive as Contribuições Sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 
nº 1.751 de 02.10.2014  e FGTS. 
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b) Para os pagamentos das medições subsequentes à primeira, serão exigidas cópias, 
autenticadas em cartório, dos seguintes documentos: 

-  Comprovante de regularidade perante aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
abrangendo inclusive as Contribuições Sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 
nº 1.751 de 02.10.2014 e FGTS. 

 
c) Para o pagamento da última medição, será exigida cópia autenticada em cartório do CND 

da obra perante a Receita Federal, bem como do Termo de Recebimento Provisório da 
Obra emitido pela Secretaria de Saúde, responsável pela fiscalização da obra. 

 

d) Os boletins de medições terão que ser apresentados conforme as normas estabelecidas na 
Resolução nº 0003/2009 Art. 2º III § 8 do TCE/PE. 

e) Os pagamentos estarão adstritos à execução do Cronograma Físico-Financeiro constante 
do Anexo I do Edital. 

 
§ 2º –   Em havendo reajustamento de acordo com a legislação vigente, será adotado a variação 

do  INCC, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo. 
 
§ 3º -   A CONTRATADA fica obrigada a apresentar em suas faturas, separadamente, montante 

dos impostos que correspondam a cada pagamento. 
§ 4º- Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as 

pendências, sem ônus para o FMS. 
§ 5º - A critério do FMS, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis 

despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 

 § 6º.   Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 

na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de seu fornecimento ou 
execução. 

 

§ 7º. Havendo erro na nota fiscal por circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será 
devolvida á CONTRATADA, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará 
pendente até que sejam providenciadas 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. 

 

 

§ 8º.  Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 
de  alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 
variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

 
13 DAS PENALIDADES 

 
13.01 A inexecução total ou parcial do contrato enseja as consequências dos arts. 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 
 

13.02 A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
pelo Fundo Municipal de Saúde de Primavera caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

13.03 O não cumprimento das obrigações assumidas nos contratos assinados. Art. 87 e 88 da Lei nº 
8.666/93.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 

I – Advertência, por escrito; 
II – Multas, conforme a seguir: 
 

i. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços 
entregues com atraso, e decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá 



 

 
 

 

12 
 

decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução 
total. 

ii. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do Contrato, 
para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto no contrato, não 
abrangido pelas demais alíneas. 

iii. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não 

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento 
convocatório. 

iv. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão 
contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado 
descumprimento de obrigações contratuais, se a prestação de serviço for inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de 30 
(trinta) dias, estabelecido na alínea “a” ou os serviços forem prestados fora das 
especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta da CONTRATADA. 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro 
de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.           (Vide art 109 inciso 
III). 
 

13.04  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei. (Art. 88 da Lei nº 
8.666/93). 

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

13.05 O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
10.06  Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito 
como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 
 

14.0  DOS RECURSOS 
 

14.1. Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666, de 21.06.93, atualizada 
pelas Leis Nº 8.883, de 08.06.94, Nº 9.649, de 27.05.98 e Nº 9.854, de 27.10.99, caberá: 

 
I - recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata nos casos de: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art109iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art109iii
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a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
 
II - representação, no prazo de 2 (dois) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico; 
 
III - pedido de reconsideração de decisão da Sra. Gestora do FMS, no caso de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

 
14.2. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do item 14.1 terá efeito suspensivo e será 
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
 
14.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida 
dentro de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4º 
do artigo 109 da Lei nº 8.666, de 1993). 
 
14.4. A intimação dos atos referidos nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso I do item 14.1, excluindo-se 
as penas de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação no Quadro de 
Avisos da Prefeitura e de Saúde de Primavera, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b" do 
inciso I do item 14.1, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 
quando poderá ser feito por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
14.5 - Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos documentos, após 
sua apresentação. 
 
 

15.2 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Convite. 
 
 

15.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite, exclui-se dia de início e inclui-se o dia 
de vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal na 
Secretaria de Saúde de Primavera. 
 

15.4. A Gestora do FMS poderá revogar a presente licitação, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos 
do art. 49 da Lei nº 8.666, de 1993, não cabendo às licitantes direito à indenização. 
 
 

15.5. No caso de alteração deste Convite no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos 
documentos de habilitação e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
15.6. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Convite, será competente o 
juízo da Comarca de Primavera, deste Estado. 
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15.7. Na hipótese de não haver expediente no dia de abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente 
estabelecidos. 
 
15.8. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Convite, poderão ser 
objeto de consulta, por escrito, dirigida à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Primavera, à Rua Coronel Braz Cavalcanti, n.º 42 – Centro, até 3 (três) dias anteriores à data de 
abertura da licitação, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, após esgotado o prazo de 
consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. 
 

15.9. Os recursos eventualmente interpostos serão dirigidos a Gestora do FMS deste Município. 
15.10. Cópia do Convite e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, mediante recibo, nos 

horários de 08h00min as 13h00min, no endereço referido no item 15.8. 
15.11   Os casos omissos serão resolvidos pela Gestora do Fundo Municipal de Primavera/PE.  

 

Primavera, 31 de maio de 2022. 
 
 
 

Lucicláudia Ferreira da Silva 
Fundo Municipal de Saúde - FMS 
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ANEXO I - CONVITE N.º 01/2022 
 
 

MINUTA DO CONTRATO  
 

CONTRATO FMS Nº. ____/2022 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO EM: (DESINSETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, LIMPEZA COM 
DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS 
D’ÁGUA, CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS, 
PROFILAXIA E CONTROLE E NEBULIZAÇÃO) DOS 
PRÉDIOS DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PRIMAVERA – PE. QUE ENTRE SI FAZEM, 
DE UM LADO O FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE 
PRIMAVERA, A SEGUIR DENOMINADA 

SIMPLESMENTE CONTRATANTE, E DO OUTRO LADO 
A EMPRESA, ______________, DORAVANTE 

DENOMINADA CONTRATADA. 
 

 

Pelo presente instrumento público de contrato administrativo de serviços e na melhor 
forma do direito, como CONTRATANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA 

– PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.291.345/0001-
03, situada à Rua São Severino dos Ramos, nº 71 – Vila João Murilo – Primavera – PE, neste 
ato, representada pela Secretária Municipal de Saúde e gestora, a Srª. Luciclaudia Ferreira da 
Silva, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF nº 050.045.394-21, residente à Rua das Violetas, 
nº 64 – Alto da Barra – Primiavera – PE, e como CONTRATADA a Empresa: 

DADOS DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: ___________________________________________ 
INSCRIÇÃO NO CNPJ (MF) Nº ________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua ______________, nº ____, (bairro), (cidade) – (UF), 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº _________    INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº ________________ 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO 

NOME COMPLETO: __________________________________________________________ 
CARGO QUE OCUPA: ________________   NACIONALIDADE: _______________________ 
ESTADO CIVIL: _____________________    PROFISSÃO: ___________________________ 
IDENTIDADE Nº ____________________   CPF (MF) Nº _____________________________ 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua ______________, nº ____, (bairro), (cidade) – (UF). 

 

Doravante denominada, simplesmente, CONTRATADA, tendo em vista o julgamento do 
Processo Licitatório nº ______/2022 do FMS - Convite n° ___/2022, do tipo menor preço 
por item, devidamente homologado por sua ordenadora de despesas, celebram o presente 
Contrato, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações 
posteriores, independentemente de suas transcrições, tendo como lastro o art. 23, II, alínea A, 
da referida Lei de Licitações e Contratos Administrativos, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
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CLÁUSULA  PRIMEIRA I - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO 
 
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM: (DESINSETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, LIMPEZA COM DESINFECÇÃO DE 
RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA, CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS, 
PROFILAXIA E CONTROLE E NEBULIZAÇÃO) DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA – PE, discriminados e quantificados de 
acordo com as especificações contidas na proposta da contratada e de acordo com o exigido 
nos anexos do Edital. 
 
1.2 - Fundamenta-se o presente instrumento no Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

___/2022, sob a modalidade CONVITE nº __/2022 e nas disposições contidas na Lei 
Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores e conforme o Decreto nº 9.412 de 18 de 
junho de 2018, independentemente de suas transcrições, tendo como lastro o art. 23, I, 
alínea A, da referida Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes da execução dos Serviços, 

objeto desta licitação são oriundos da seguinte dotação orçamentária a seguir especificada, 
consignada no Orçamento de Primavera para o exercício de 2.022, abaixo discriminada: 
 

UNIDADE FUNCIONAL PROJ. ATIVIDADES 

PSF 10.301.0109.2042 Manutenção dos PSF’s 

PRÉDIO SMS 10.122.0021.2096 Gestão Administrativa do FMS 

MATERNIDADE 10.302.0100.2159 Manutenção das Unidades Hospitalar; 

SAMU 10.302.0100.2150 Manutenção do SAMU 

NATUREZA DAS DESP. 3.3.90.39 Serviços Terceiro Pessoa Jurídica 

 
 
CLÁUSULA  TERCEIRA III – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O valor global do presente contrato é de R$ ______ (________), já inclusos todos os custos e 
encargos referentes à prestação dos serviços, inclusive direção, supervisão, administração, mão-de-
obra, transporte de pessoal, encargos sociais e trabalhistas, impostos, licenças, taxas de qualquer 
natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 
cumprimento deste instrumento. 
 

§ 1º - Os pagamentos serão realizados em parcelas mensais, no prazo de até 30 (trinta) dias após 
a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente às medições realizadas e atestadas pelo 
Engenheiro Agrônomo, e ainda de acordo com as seguintes condições: 
 

a) O pagamento do 1º boletim de medição será condicionado à apresentação de cópias 
autenticadas em cartório dos seguintes documentos:  

- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da execução dos Serviços, perante o CREA-
PE. 

-     Matrícula da obra no INSS (CEI), Para se habilitar ao pagamento relativo à primeira 
medição, a contratada deverá apresentar, ainda, ART de execução da obra e 
matrícula CEI para recolhimento das contribuições devidas; 

-   Comprovante de regularidade perante aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
abrangendo inclusive as Contribuições Sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 
nº 1.751 de 02.10.2014  e FGTS. 

 

b) Para os pagamentos das medições subsequentes à primeira, serão exigidas cópias, 
autenticadas em cartório, dos seguintes documentos: 
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-  Comprovante de regularidade perante aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
abrangendo inclusive as Contribuições Sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 
nº 1.751 de 02.10.2014 e FGTS. 

 

f) Para o pagamento da última medição, será exigida cópia autenticada em cartório do CND 
da obra perante a Receita Federal, bem como do Termo de Recebimento Provisório da 
Obra emitido pelas Secretaria de Saúde, responsável pela fiscalização da obra. 

g) Os boletins de medições terão que ser apresentados conforme as normas estabelecidas na 
Resolução nº 0003/2009 Art. 2º III § 8 do TCE/PE. 

h) Os pagamentos estarão adstritos à execução do Cronograma Físico-Financeiro constante 
do Anexo I do Edital. 

 

§ 2º - Em havendo reajustamento de acordo com a legislação vigente, será adotado a variação do  

INCC, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.  
§ 3º - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar em suas faturas, separadamente, montante 

dos impostos que correspondam a cada pagamento. 
§ 4º- Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as 

pendências, sem ônus para o  FMS. 
§ 5º - A critério do  FMS, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis 

despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 § 6º - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de seu fornecimento ou 
execução. 

§ 7º - Havendo erro na nota fiscal por circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será 

devolvida á CONTRATADA, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará 
pendente até que sejam providenciadas 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. 

§ 8º - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 
de  alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 
variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

 

CLÁUSULA QUARTA IV – DOS PRAZOS 

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos 
previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem 
de Serviço: 

 

 Prazo de Início dos serviços, em até 05 (cinco) dias úteis após expedição da Ordem de 
Serviços;  

 Prazo para execução dos serviços em até 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º (primeiro) 
dia do Início das obras, de acordo com a expedição da Ordem de Serviços; 

 O prazo de garantia dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias após execução dos 
Serviços; 

 O prazo de VIGÊNCIA do presente Contrato será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir da data de assinatura deste instrumento contratual, podendo o seu prazo ser 
prorrogado desde que haja previsão orçamentária, interesse do Município e de conformidade 
com o artigo 57 e artigo 65 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA SEXTA VI – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, Os 

documentos a seguir relacionados fazem parte integrante e constitutiva do presente Instrumento 
Contratual independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos jurídicos: 
 
Processo nº ___/2022 - Convite nº ___/2022 - FMS 
Proposta da Contratada. 
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CLÁUSULA SÉTIMA VII - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

A Contratada fica obrigada a manter durante a vigência deste instrumento contratual, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA VIII - DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO E OBRIGAÇÕES 
 
§ 1º - A CONTRATADA responderá por todas as despesas referentes a taxas, licenças ou multas, bem 
como por indenizações de perdas e danos porventura causados a CONTRATANTE ou a terceiros 

decorrentes dos trabalhos contratados. 
§ 2º - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas 

seus empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos causados pelos 
mesmos a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação relativa a esse evento, sejam eles usados 

por negligência, imprudência ou imperícia de sua parte ou de seus representantes ou prepostos. 
§ 3º - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus dos encargos e obrigações 

tributárias, previdenciárias e trabalhistas bem como as despesas de seguro, decorrentes do vínculo 
empregatício dos profissionais encarregados da execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
§ 1º - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, objeto deste Contrato, por intermédio de fiscais 

ou funcionários das Secretarias Demandantes; 
§ 2º - Efetuar os pagamentos de acordo com a Cláusula terceira do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA X - DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
 
13.06 A inexecução total ou parcial do contrato enseja as consequências dos arts. 77 a 80 da Lei nº 

8.666/93. 
 
13.07 A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 

pela Fundo Municipal de Saúde de Primavera caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 
13.08 O não cumprimento das obrigações assumidas nos contratos assinados. Art. 87 e 88 da Lei nº 

8.666/93.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 
I – Advertência, por escrito; 
II – Multas, conforme a seguir: 
 

a - 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços entregues com 
atraso, e decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela 
continuidade da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total. 

b - 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do Contrato, para 
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto no contrato, não abrangido 
pelas demais alíneas. 

c - 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não 

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento 
convocatório. 

d - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual 
por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado 
descumprimento de obrigações contratuais, se a prestação de serviço for inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de 30 
(trinta) dias, estabelecido na alínea “a” ou os serviços forem prestados fora das 
especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta da CONTRATADA. 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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IV - 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro 
de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.           (Vide art 109 inciso III) 

13.09  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei. (Art. 88 da Lei nº 
8.666/93). 

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

13.10 O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
10.06  Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito 
como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 
 
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado, o 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA, poderá, garantida a prévia defesa do contratado, 
no prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste contrato, com as seguintes 
sanções: 

a) Advertência; 
b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

administração pública, por prazo não superior a 02 anos. 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração publica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que o 
contrato ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA XII – DA RESCISÃO 
 
Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94 e 9.648/98, desde que cabíveis à presente contratação, resguarda as prerrogativas 
conferidas por esta Lei Federal à PMI, consoante o que estabelece o Art. 58. 

§ 1º - Na hipótese de rescisão pela inexecução total ou parcial do Contrato por parte da 
CONTRATADA, ficara a mesma sujeita às sanções previstas no Artigo 87 da Lei Federal Nº 
8.883/94. 

§ 2º - O não cumprimento das obrigações objeto do presente Contrato, acarretará as consequências 

previstas no Artigo 80 da Lei Federal nº 8.883/94, podendo a rescisão ser determinada por ato 
unilateral e escrito do Fundo Municipal de Saúde de Primavera. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art109iii
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA XIII – DA EXECUÇÃO E DO PRAZO DOS SERVIÇOS  
O prazo de execução do objeto é de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º (primeiro) dia do Início 
das obras, de acordo com a expedição da Ordem de Serviços do recebimento do empenho emitido 
pela secretaria de Administração e Finanças, de acordo com as especificações contidas nos Anexos do 
Convite acima citado, após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93, com as modificações da Lei nº 8.883/94 e 9.648/98, e os Princípios 
Gerais do Direito, nos casos omissos ao presente Contrato. 

§ 1º - É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, O Foro da 
Comarca de Primavera, Estado de Pernambuco, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

§ 2º - Para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado 
o presente Contrato em 03 (três) vias em iguais teor e forma, uma das quais se destina à 
CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, para 
que produza os jurídicos e legais efeitos. 

 

Primavera, _____ de ______ de 2022. 
 
 
 

__________________________________________ 
Fundo Municipal de Saúde – FMS – Primavera/PE. 

CONTRATANTE 
 
 
 

_____________ 
________________________ 

 CONTRATADA 
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ANEXO II - CONVITE N.º 01/2022 

 

PROJETO BÁSICO 

 DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto da presente contratação: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
visando a limpeza e conservação em: (desinsetização, desratização, descupinização, limpeza com desinfecção de 
reservatórios e caixas d’água, controle de vetores e endemias, profilaxia e controle e nebulização) dos prédios das 
unidades do Fundo Municipal de Saúde de Primavera – PE. 

 JUSTIFICATIVA 

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e 
justifica-se: Pela necessidade de controle de pragas nos prédios das unidades do Fundo Municipal de Saúde de 
Primavera sobretudo aqueles que são transmissores de doenças, preservando, assim, a saúde pública dos 
funcionários e da população. As características e especificações do objeto da referida contratação são: 

ITEM UNIDADE SAÚDE/PRÉDIO LOCALIDADE 
VOLUME DOS RESERVATÓRIOS 
D’ÁGUA A SER TRATADOS EM 

(LTS) 

ÁREA CONSTRUÍDA 
A SER TRATADA 

(M²) 

01 PSF I Rua Barão de Frexeiras - 156,00 M² 

02 PSF II Rua Nova Aurora 2.000 1.085,00 M² 

03 PSF III 
Povoado de Pedra 

Branca 
2.000 190,00 M²  

04 PSF IV Alto da Barra 2.000 336,00 M² 

05 Prédio da Secretaria Municipal de Saúde 
Rua São Severino dos 

Ramos 
12.000 870,00 M² 

06 Maternidade Menino de Deus 
Rua São Severino dos 

Ramos 
2.000 1.450, 00 M² 

07 SAMU Rua Nova Aurora 2.000 540,00 M² 

TOTAIS 22.000          4.627,00 M²  

3.0. PLANILHA ORÇAMENTARIA BASE 

OBJETO 
ITE

M 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA QNTD 

PREÇO 

UNIT(R$

) S/ BDI 

PREÇO 

UNIT(R$) 

C/ BDI 

20% 

Custo total 

S/BDI R$ 

Preço total C/ 

BDI (R$) 

CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 

VISANDO A LIMPEZA 

E CONSERVAÇÃO EM: 

 

(DESINSETIZAÇÃO, 

DESRATIZAÇÃO, 

DESCUPINIZAÇÃO, 

LIMPEZA COM 

DESINFECÇÃO DE 

RESERVATORIOS E 

CAIXAS D’AGUA, 

CONTROLE DE 

VETORES E 

01 

DESINSETIZAÇÃO: Consiste no 

controle da população de insetos 

rasteiros, tais como baratas, 

formigas, escorpiões, traças e 

aranhas. 

4.627 M² R$     2,44 R$    2,92 R$11.289,88 13.510,84 

02 
DESRATIZAÇÃO: Consiste no 

controle da população de ratos. 
4.627 M² R$    2,25 R$    2,70 R$ 10.410,75 12.492,90 

 

03 

DESCUPINIZAÇÃO: Consiste no 

controle da população de cupins de 

solo e cupins de madeira. 

4.627 M² R$   2,35 R$    2,81 R$ 10.873,45 13.001,87 

04 

LIMPEZA COM 

DESINFECÇÃO DE 

RESERVATÓRIOS E CAIXAS 

D’ÁGUA:Consiste na limpeza, 

vedação e impermeabilização dos 

reservatórios d’água. 

 

22.000 LTS 

D’ÁGUA 

 

R$    0,68 R$    0,81 R$ 14.960,00 17.820,00 
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ENDEMIAS, 

PROFILAXIA E 

CONTROLE, 

NEBULIZAÇÃO) DOS 

PREDIOS DAS 

UNIDADES DO FUNDO 

MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

DEPRIMAVERA – PE. 

05 

CONTROLE DE VETORES E 

ENDEMIAS: Consiste no controle 

da população de mosquitos e 

muriçocas. 

4.627 M² R$     2,28 R$    2,73 R$ 10.549,56 12.631,71 

06 
PROFILAXIA E CONTROLE: 
consiste no manejo populacional de 

pássaros e morcegos. 

4.627 M² R$     2,33 R$    2,80 R$ 10.780,91 12.955,60 

07 

NEBULIZAÇÃO: Consiste no 

controle de insetos de importância 

na saúde pública e sanitária. 

4.627 M² R$     2,45 R$    2,79 R$ 11.336,15 12.909,33 

Total global Máximo Admitido R$ 95.322,25 (Noventa e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). 
Com BDI adotado de 20 %. 

 

4.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes da execução dos Serviços, objeto 
desta licitação são oriundos da seguinte dotação orçamentária a seguir especificada, consignada no Orçamento 
de Primavera para o exercício de 2022, abaixo discriminada: 
 

 PSF:  - 10.301.0109.2042 – MANUTENÇÃO PSF 

 3.3.90.39 – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA 
 

 PRÉDIO SMS. – 10.122.0021.2096 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS 

 3.3.90.39 – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA 
 

 MATERNIDADE – 10.302.0100.2159 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR 

 3.3.90.39 – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA 
 

 SAMU – 10.302.0100.2150 – MANUTENÇÃO DO SAMÚ 

 3.3.90.39 – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA 
 

5.0. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME EPP 

5.1.  Salienta-se que na referida contratação, será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Art. 47 e 48, da Lei 
Complementar nº 123/2006:  

 6.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do 
respectivo contrato ou equivalente. 

6.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente 
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 

6.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades 
pactuadas e preceitos legais. 

 7.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

7.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 
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7.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações, 
deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de 
ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento. 

7.3   Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa 
autorização do Contratante. 

7.4. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for 
o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 

7.5.  Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de 
habilitação. 

7.6.  Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, 
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes. 

8.0. DOS PRAZOS 

8.1. O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos 
na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

  
8.1.1  -  Início: Imediato - em até 05 (cinco) dias úteis após expedição da Ordem de Serviços; 

8.1.2  -  Conclusão: 30 (trinta) dias 

 9.0. DO PREÇO DOS SERVIÇOS 

9.1. Através de pesquisa de mercado, utilizando-se da metodologia, preço unitário (R$) x metros quadrados 
(M²)/metros cúbicos (M³), apurados nos prédios e unidades de saúde do Fundo Municipal de Saúde, estimamos 
um orçamento em conformidades com o item 03 deste termo (Planilha Orçamentária), cujo os valores 
deverão cobrir todas as despesas da empresa contratada, tais como: mão-de-obra, equipamentos, produtos, 
encargos sociais, fiscais e securitários, taxas, impostos, frete, transporte, hospedagens e remuneração dos 
técnicos. 
 

10.0. DO REAJUSTAMENTO 

10.1.  Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 
6º, da Lei 8.666/93. 

10.2.  Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as 
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante 
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1.  O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Após a execução dos serviços, para ocorrer no prazo de 
trinta dias, contados do período de adimplemento. 

 12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1.  A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:  

a - advertência; 
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b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de 
atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;  

c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato;  

d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo de até 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 sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade;  

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93. 

12.2.  Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao 
Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a 
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 

12.3.  Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, 
e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o 
caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro 
correspondente. 

13.   METODOLOGIA NO CONTROLE DE CUPINS DE SUBSOLO OU DE MADEIRA 

Objetivo: Criar uma barreira protetora (barreira continua) entre a estrutura ou madeira e o cupim (colônia), evitando 
e prevenindo a penetração e os danos a estrutura. 

Metodologia: Consiste na aplicação de cupinicida especifico de alto poder residual, na estrutura do imóvel, com a 
finalidade de formar uma barreira continua promovendo uma camada protetora invisível entre a estrutura e o 
cupim, bloqueando assim o seu acesso às fontes de alimento. 

Porém, as colônias ou sob-colônia que já se encontram dentro da estrutura serão combatidas aos poucos no 
decorrer do monitoramento e inspeções detalhadas. 

14. METODOLOGIA NO CONTROLE DE CUPINS / PULVERIZAÇÃO 

São realizadas aspersões com cupinicida especifico, em caminhos existentes dentre e fora do imóvel. Este é 
vistoriado como um todo, para remoção de colônias secundárias, formadas normalmente em telhados e árvores 
próximas as áreas afetadas. 

Tratamento localizado através de pulverização de calda inseticida em todas as áreas afetadas pelos cupins, 
utilizando como princípio ativo a molécula “fipronil”. 

Efeito devastador – O ingrediente ativo, tem um modo de ação única e exclusiva, devido à especialização e 
precisão do local atingida no (SNC) sistema nervoso central dos cupins.Versatilidade. 

Poder efeito dominó – Um cupim é capaz de contaminar 100 indivíduos da colônia. Cada um desses 100 repassa 
o produto a outros 10: Um cupim contaminado pode levar à morte a 1000 outros cupim. 

Este é o verdadeiro efeito dominó que gera um processo em cadeia na morte dos cupins, eliminando toda a 
colônia. 

Alta potência em baixa dose - Altamente efetivo contra diversos gêneros de cupins, entre eles: coptotermes, 
nasutitermes, heterotemes e reticulitermes. 
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Sem repelência – Não é repelente, assim permite que o cupim chegue até a área tratada e seja contaminada pelo 
contato com o produto que é rapidamente transferido para outros indivíduos da colônia pelo hábito de limpeza 
existente entre eles (higienização), bem como pela trofalaxia (processo de troca de conteúdo bucal), comum entre 
eles. 

Baixo odor – Vantagens para o cliente e para o aplicador PCO. 

Baixo impacto ambiental – ingrediente ativo tem baixa mobilidade no solo, ficando absorvido às partículas, o que 
impede sua lixiviação. 

15. METODOLOGIA NO CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS (Baratas, escorpiões, formigas, traças, 
pulgas e aranhas) 

O serviço em controle de insetos consiste em aplicação (pulverização) de cada inseticida nos raios sanitários, 
rodapés e sistema de esgoto sanitário, utilizando produtos (de quarta geração) sintético orgânico (piretróide), 
composto de mais rápida ação na interferência da transmissão do impulso nervoso dos insetos, ser provocar odor 
e de baixo teor de toxidade aos seres humanos por ser protegida por micro-capsulas. Este processo tem como 
objetivo o controle de baratas (periplaneta americana). 

Aplicação de inseticida gel, nos armários, eletros e locais onde não é recomendado o processo convencional 
(pulverização), utilizando como principio ativo “Sulfluramida”, tendo como alvo principal as baratas blasttellas 
germânicas. 

16. METODOLOGIA PARA CONTROLE DE ROEDORES 

O serviço de controle de roedores consiste em aplicação de iscas raticidas de dose única e doses múltiplas (anti-
coagulante), ao longo de todos as áreas externas pertencentes a contratante, utilizando raticidas crônicos. Anti-
coagulante (dose única ou dose múltipla), de ação cumulativa, atuando por ingestão, podendo der aplicado com 
alimentos ou no meio ambiente, interferem no mecanismo de coagulação sanguínea provocando a morte por 
hemorragias. Os raticidas crônicos são utilizados na área de saúde pública devido ao menor risco oferecido à 
população e ao meio ambiente. Este processo de controle terá como alvo os rattusnorvégicus, rattusrattus e os 
mus múscullus. 

17. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO PARA OS PRODUTOS DESALOJANTES DE PÁSSAROS E MORCEGOS 

A Empresa deverá preparar os locais de aplicação do produto (raspagem das fezes, retirada de ninhos e filhotes e 
desinfecção contra piolhos); 

A Empresa deverá inicialmente aplicar os produtos em todos os locais onde esteja caracterizada a presença dos 
pássaros e morcegos; 

Em caso de migração para outras áreas, a Empresa deverá repetir o procedimento anterior. 

18. METODOLOGIA PARA A LIMPEZA COM DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’AGUA 

A limpeza e a desinfecção são realizadas através de dois processos: Físico e químico. 

O FISICO é a limpeza sem utilização de produtos químicos. Primeiro esvazia a caixa d’água e inicia com a 
utilização de buchas, esfregões, escovas e panos deixando suas paredes limpas, sem a utilização de detergentes 
ou outros produtos. Depois é combatido pelo processo QUÍMICO já encontrando a caixa limpa são utilizados 
produtos com cloro na composição. O cloro é eficaz contra o grupo dos coliformes, cistos de giárdia e vírus em 
geral. Alem de combater esses agentes patogênicos, a desinfecção com utilização de cloro serve para manter os 
filtros mais limpos devido ao seu poder oxidante.  
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19. METODOLOGIA DE NEBULIZAÇÃO 

Aplicação de inseticida solubilizado em solventes aquosos no estado de névoa fina ou em solventes minerais no 
estado de fog (fumaça), ambos com efeitos, de choque e desalojante. A aplicação destina-se depósitos em geral 
muito carregados onde o acesso líquido torne-se difícil, ou em áreas externas, redes de esgotos, áreas verdes... 

 
20. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

20.1. A Empresa deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos, nas 
quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços. 

20.2. Os produtos deverão ter as seguintes características: 

a) Não causarem manchas;  

a) Serem antialérgicos;  

c) Tornarem-se inodoros após 90 (noventa) minutos da aplicação;  

d) Serem inofensivos à saúde humana;  

e) Estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela Portaria 10/85 e suas atualizações da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e atendidas as exigências da Portaria 321/97 do citado Órgão;  

f) Não danificarem ou causarem a morte das plantas dos canteiros, árvores e gramados.   

20.3. Os produtos utilizados, além de obedecerem às exigências prescritas no item anterior, deverão ser de 
primeira qualidade e devidamente licenciados pela entidade sanitária pública competente. 

 

21. DOS PRAZOS 

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na 
legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

  

 Prazo de Início das obras: em até 05 (cinco) dias úteis a partir da assinatura da Ordem de Serviços;  

 Prazo de execução das obras: 30 (trinta) dias; 

 O prazo de garantia dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias após execução total do Objeto. 

 A vigência do presente contrato será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de sua 
assinatura, podendo o seu prazo ser prorrogado desde que haja previsão orçamentária, interesse do 
Município e de conformidade com o artigo 57 e artigo 65 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

   

LUCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Primavera PE. 

 
 

______________________________ 
Hercílio da Cruz Gouveia Neto 

Engº Agrônomo Municipal 
Portaria nº 333/2012 
CREA/PE nº 039.087 
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ANEXO III - CONVITE N.º 01/2022 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE EXECUÇÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS.  
A/C SECRETÁRIO DE SAÚDE 

REF: ATESTADO DE EXECUÇÃO 

Atestado Nº ____/2022 

Atestamos para os devidos fins de cumprimento ao Proc./CPL Nº ___/2022 e Convite Nº 

___/2022, objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando 
a limpeza e conservação em: (desinsetização, desratização, descupinização, limpeza com 
desinfecção de reservatórios e caixas d’água, controle de vetores e endemias, profilaxia e 
controle e nebulização) dos prédios das unidades do Fundo Municipal de Saúde de Primavera 
– PE, e que a Empresa ________________, CNPJ Nº _____________, executou e concluiu 
satisfatoriamente os serviços. 

 

3.0. PLANILHA DE ORÇAMENTARIA DE EXECUÇÃO 

UNIDADE / IMÓVEL:_________________________________ 

NOME: 

OBJETO ITEM 
SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 
QUANTIDADE 

PREÇO 

UNITARIO 

TRATAMENTO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

ÁREAS A 

SEREM 

TRATADAS 

CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 

VISANDO A 

LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO 

EM: 

 

(DESINSETIZAÇÃO, 

DESRATIZAÇÃO, 

DESCUPINIZAÇÃO, 

LIMPEZA COM 

DESINFECÇÃO DE 

RESERVATORIOS E 

CAIXAS D’AGUA, 

CONTROLE DE 

VETORES E 

ENDEMIAS, 

PROFILAXIA E 

CONTROLE) DOS 

PREDIOS DAS 

UNIDADES DA 

REDE MUNICIPAL 

01 

DESINSETIZAÇÃO: 

Consiste no controle da 

população de insetos 
rasteiros, tais como 

baratas, formigas, 

escorpiões, traças e 

aranhas. 

4.627 M² ___ ____ 

Toda área 

construída do 

imóvel, 

considerando 

caixas de 

passagens, caixas 

elétricas, caixa de 

gordura, fossas, 

ralos banheiros, 

copa, cozinha e 

mobília. 

02 

DESRATIZAÇÃO: 

Consiste no controle da 

população de ratos. 

4.627 M² ___ ____ 

Toda área 

construída do 

imóvel 

considerando redes 

de esgoto, redes 

fluviais, canaletas, 

redes elétricas, 

redes telefônicas, 

caixas de passagens 

e pátio externo. 

 

03 

DESCUPINIZAÇÃO: 

Consiste no controle da 

população de cupins de 

solo e cupins de 
madeira. 

4.627 M² ___ 

 

 

____ 

 

Toda área 

construída do 

imóvel, 

considerando as 

divisórias, 

madeiramento, 

alvenaria, móveis, 

árvores, 
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DE SAÚDE DO 

MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA – PE. 

documentos e 

mobília. 

04 

LIMPEZA COM 

DESINFECÇÃO DE 
RESERVATÓRIOS E 

CAIXAS D’ÁGUA: 

Consiste na limpeza, 

vedação e 
impermeabilização dos 

reservatórios d’água. 

22.000 Lts. ______ ____ 

Todas as caixas 

d’água superiores e 

caixas d’água 

inferiores e 

reservatórios 

d’água do imóvel. 

05 

CONTROLE DE 

VETORES E 

ENDEMIAS: Consiste 
no controle da 

população de 

mosquitos e muriçocas. 

4.627 M² ___ _____ 

Toda área 

construída do 

imóvel, 

considerando as 

áreas internas e 

externas e toda 

vegetação do 

imóvel. 

06 

PROFILAXIA E 

CONTROLE: consiste no 

manejo populacional de 

pássaros e morcegos. 

4.627 M² _____ ______ 

Toda área 

construída das 

edificações do 

imóvel 

considerando o 

madeiramento, as 

áreas internas, 

externas e árvores. 

 

07 

NEBULIZAÇÃO: 
Consiste no controle de 

insetos de importância na 

saúde pública e sanitária. 

4.627 M²   

Toda área 

construída do 

imóvel, 

considerando as 

áreas internas e 

externas e toda 

vegetação do 

imóvel. 

TOTAL DO SERVIÇO REALIZADO R$ _______ (_________________). 

 

Atestamos em: 
 
________/________/________ 
 
                                       
x_____________________________                                   _______________________________ 
 
        (Assinatura do Responsável)                                                     (Carimbo da Escola) 

 
 

NOME DO RESPONSÁVEL: _______________________ 

CARGO/FUNÇÃO:_______________________________ 

MATRÍCULA Nº _________________________________ 

RG Nº / CPF Nº _________________________________ 
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ANEXO IV - CONVITE N.º 01/2022 
 
 

(PAPEL TIMBRADO) 
 

ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro: 
 
1 - TERMO DE ABERTURA  
 
1.1 - Identificação da Interessada 
 
1.2 - Referência: Proc. Licitatório Nº____/2022 
1.3 – Modalidade: Convite Nº_______/2022 
1.4 – Objeto:_____________________________. 
 
 
2 - VALIDADE DA PROPOSTA 
 
Mínimo de 60 dias, a contar da data de entrega dos envelopes.  
 
 
3 - PREÇO  

 
Indicar o preço global, em reais, em algarismos e por extenso, pelo qual a interessada se 

propõe a executar o serviço, objeto deste Edital, em conformidade com as especificações, e  
apresentar junto com a proposta, obrigatoriamente, a planilha de orçamento contendo todos os itens 
de serviços discriminados na planilha de orçamento básico constante do anexo II do Edital. 
 
4 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme os itens  02 e 03 do Projeto Básico; 

 
5 –  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: conforme item 05 do Projeto Básico; 

 
6 –  DOS PRAZOS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme item 06 do Projeto Básico; 

 
7 – PENALIDADES: conforme item 10 do Projeto Básico. 
 
7 - BDI 

 Declarar que nos Preços Unitários estão inclusos: bem como todos os custos de materiais e 
mão-de-obra, despesas de transportes de materiais, carga e descarga, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os mesmos. 
 
8 – Local, data, carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Em caso de omissão de referência aos itens 05 a 08 deste anexo, ficará 
subentendida a concordância com as condições estabelecidas no Edital. 
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ANEXO V - CONVITE N.º 01/2022 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  

 

 
 
ÀO 
FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RUA CEL. BRAZ CAVALCANTI, N° 42, CENTRO. 
PRIMAVERA – PE. 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
__________(NOME DA EMPRESA)________ , inscrito no CNPJ sob o nº _____________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
______________________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, sob as 
penas da Lei, 8.666/93, Art. 32 § 2º, alterado pela Lei 9.648/98 e Instituição normativa MARE nº 5/95, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
 
 

__________, ____ de ______ de 2022. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO VI - CONVITE N.º 01/2022 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR  

 
 
 

ÀO 
FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RUA CEL. BRAZ CAVALCANTI, N° 42, CENTRO. 
PRIMAVERA – PE. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

__________(NOME DA EMPRESA)________ , inscrito no CNPJ sob o nº _____________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
______________________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________________, DECLARA para fins de 
direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade Carta Convite 
nº_____/2022, em cumprimento ao inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal de que não 
possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (  )   
 
 
 

_____________, ____ de ______ de 2022. 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO VII - CONVITE N.º 01/2022 
 
 

MODELO DE 
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 
 
 
ÀO 
FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RUA CEL. BRAZ CAVALCANTI, N° 42, CENTRO. 
PRIMAVERA – PE. 
 
 
 
 
             A empresa ______________________________, inscrito no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu representante legal o 
_____________________, portador da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF nº 
__________________________, DECLARA, estar apta a participar deste certame, tendo em vista que 
não possui em seu quadro de sócios nenhum vínculo com a Prefeitura Municipal de Primavera/PE.   
 

Declara ainda que, uma vez comprovada algum vínculo desta com a Prefeitura de 
Primavera/PE, comprometo-me a devolver, em valores atualizados, as mensalidades recebidas 
indevidamente. 
 

 
______________, ____ de ___________ de 2022. 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO VIII - CONVITE Nº 01/2022 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO MICROEMPRESA 
 E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 

ÀO 
FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RUA CEL. BRAZ CAVALCANTI, N° 42, CENTRO. 
PRIMAVERA – PE. 

 

 

A Empresa ____________________________, CNPJ ________________, para fins de participação no 

Processo Licitatório nº. ____/2022, Modalidade CONVITE nº. ___/2022, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) _______________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade n.º ______________, expedida pelo(a) ____________, sob as penas da lei, para fins do 

estabelecido no subitem 4.1.2.9 do edital, DECLARA que:  

se enquadra como MICROEMPRESA (ME) / EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP); 

a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) / II (EPP) do art. 3º da 

Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da referida Lei, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

------------------------, -------- de ----------------- de 2022. 

 

_________________________________________________ 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO IX - CONVITE Nº 01/2022 
 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO NORMAS TRABALHISTAS NR – 18 
 
 
ÀO 
FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RUA CEL. BRAZ CAVALCANTI, N° 42, CENTRO. 
PRIMAVERA – PE. 
 
 

 
 
 

A empresa _______________________________, CNPJ _________ para fins de 
participação no Convite Nº ____/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO EM: (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, 
LIMPEZA COM DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA, CONTROLE 
DE VETORES E ENDEMIAS, PROFILAXIA E CONTROLE, E NEBULIZAÇÃO) DOS 
PRÉDIOS DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA – PE, de 
acordo com os quantitativos e especificações contidas no Projeto Básico, Anexo II deste 
Edital, firma o presente Termo de Compromisso para cumprimento da legislação 
trabalhista e previdenciária como um todo, observando o cumprimento da NR-18 
(Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) do Ministério do 
trabalho e Emprego, pertinentes às questões de saúde e segurança no trabalho na área 
de construção civil. 

 
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 

 
 

___________,_____de ____________de _________2022. 
 

 
 

__________________________________________ 
(Nome e CPF do Representante Legal) 

 
 

 


