
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 046/2022 
CONVITE Nº. 003/2022 
 
1. PREÂMBULO 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ, faz saber, respeitados os meios legais de 
publicidade, em observância ao que dispõe o inc. IV do art. 21 da Lei Federal 8.666/1993, que 
será realizado certame licitatório na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, o qual será 
processado e julgado em consonância com a Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Complementar nº 147/2014 e respectivas alterações posteriores. 

1.2. Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 08 de 
julho de 2022 (dois mil de vinte e dois), até as 11h00min horas, os quais deverão ser 
entregues à Comissão Permanente de Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal de Orobó, Av. 
Estácio Coimbra, nº 19, Orobó – PE: 55745-000. 

2. DO OBJETO E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. Constitui objeto do presente certame, a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d’água nos prédios da Secretaria de 
Obras, Agricultura, Educação, e demais prédios vinculados a Prefeitura Municipal de Orobó/PE. 

2.2. Os créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes do 
fornecimento do objeto desta licitação são os constantes da dotação orçamentária a seguir 
especificada, consignada no Orçamento da Prefeitura Municipal de Orobó para o exercício de 
2022:  

02 050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 
12 361 1006 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIOS 
12 361 1006 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
02.100 SEC. DE AGRICULTURA 
20 605 1012 2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS 
20 122 1012 2050 MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
15 451 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
02.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 
04 122 2002 2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Participarão da presente licitação as empresas convidadas, podendo o convite ser estendido 
aos cadastrados, na correspondente especialidade, que manifestarem o interesse em participar 
desta licitação, até 24 (vinte e quatro) horas da data prevista no preâmbulo deste convite, na 
forma do § 3º do art. 22, da Lei nº 8.666/93. 

 3.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal, pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não com OS (organizações 
sociais) ou OSCIP (organizações da sociedade civil de interesse público), conforme Acórdão do 
Plenário do Tribunal de Contas da União nº 746/2014, e outras entidades que, em função de sua 
natureza jurídica, não podem executar o objeto da presente licitação. 



 

 

 

3.3 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4.1 As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta de 
preços em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados: 

 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE 
Convite nº 003/2022  
Razão Social da Empresa Licitante 
Endereço, telefone e fax da Empresa Licitante. 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE 
Convite nº 003/2022  
Razão Social da Empresa Licitante 

 Endereço, telefone e fax da Empresa Licitante. 

 
4.2 Os envelopes de nº 02 deverão conter PROPOSTA, em uma via, de forma clara, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, e rubricada pela licitante proponente, em todas as suas folhas. 

5. DA HABILITAÇÃO  

5.1 As proponentes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a 
prática de quaisquer atos de procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de 
recursos e desistência expressa aos mesmos; 

5.2. Os documentos exigidos nos sub-itens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
juntamente com o original para serem autenticados pela Comissão de Licitação, ou em cópias 
autenticadas por tabelião de notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial.  

5.3.  Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 

5.3.1 Relativos Á Habilitação Jurídica 

a) Registro comercial, para empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como suas alterações, 
devidamente registrado, para as sociedades, com fins econômicos, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de 
seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício, para as demais entidades civis com fins não econômicos; 

d) A empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, deverá apresentar, 
também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.3.1.1. A última alteração contratual ou consolidação contratual, registrada na Junta 
Comercial, deverá ser apresentada. 
 

5.3.2 Relativos Á Regularidade Fiscal e Trabalhistas: 

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

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 



 

 

 

sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

5.3.3 Relativos á Capacidade Econômica – Financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelos Cartórios 
Distribuidores competentes, da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 60 
(sessenta) dias anteriores à data de abertura da licitação;  

b) Para as empresas sediadas no Estado de Pernambuco deverá apresentar também 
Certidão Licitação 1º e 2º Graus emitidas na forma da Instrução Normativa do 
TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006. 

5.3.4 Relativo a Capacidade Técnica: 

a) Apresentar Licença de Operação expedida pela autoridade sanitária e/ou ambiental 
competente (Secretarias Estadual ou Municipal de Saúde, CONAMA/MMA, etc.); 

b) Apresentação de atestado de capacidade técnica expedida por pessoa jurídica de 
direito publico ou privado, que comprove a execução de serviços semelhantes ao do 
objeto deste certame. 

5.3.5 Outras Comprovações: 

a) Apresentar Certidão de Nada Consta do TCU, com prazo de validade não superior a 
60 (sessenta) dias, em relação à data do certame; 

b) Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;  

c) Comprovação de Regularidade junto ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas 
e Suspensas – CEIS. 

d) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Habilitação (Anexo II);  

e) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 
18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93 (Anexo III) 

f) Declaração de Cumprimento das Condições De Habilitação Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte (Anexo IV) 

g) Declaração que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da licitação. (Anexo V). 

5.4 As Provas de Regularidade referentes aos Tributos Federais, regularidade com a Seguridade 
Social (INSS) e à Dívida Ativa da União, constantes nas alíneas “c” e “f”, poderão ser 
substituídas pela Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União, expedida pela Receita Federal. 

5.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no presente 
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 



 

 

 

5.5.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.5.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que não regularizarem a documentação 
no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2° Art. 43, Lei Complementar 123/2006). 

5.6 O envelope "Proposta de Preços" conterá a proposta do licitante, que deverá especificar o 
preço unitário e global em algarismos e este último em algarismos e por extenso, bem como: 

I - Ser apresentada em uma via, em idioma nacional, sem ressalvas, emendas ou rasuras; 

II – Apresentar a marca dos itens cotados; 

III - Os preços propostos serão expressos em Real (R$), computando todos os custos 
necessários a prestação de fornecimento, inclusive, transporte, seguros, impostos, 
encargos fiscais, taxas etc.; 

VI - 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, CNPJ, fone e FAX (tratando-se 
de pessoa física, nome, endereço e CPF);  

VI - Data e assinatura do titular ou representante legal; 

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

5.8 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do 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 dos 
licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão de Licitação receberá, em 
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, a documentação exigida 
para habilitação 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 jurídica, poderá comparecer o 
titular, procurador ou representante credenciado. 

6.3 Quando da entrega dos envelopes "Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços", 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 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante 
apresentação da seguinte documentação: 

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/ simples/simples.htm; 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. (Anexo IV).  

II - Empresas NÃO optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do 
DNRC nº 103, publicado no D.O. do dia 22/05/2007. 

6.7 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

6.8 Não será admitida a 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 "Proposta de Preços", contendo as propostas de 
preços dos licitantes habilitadas na fase anterior e elaboração da relação de Classificação final 
dos licitantes. 

8. DO JULGAMENTO 

8.1 Fase de Habilitação (1ª FASE) 

8.1.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 6 deste Convite, a 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. 

8.1.2 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. 

8.1.3 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. 

8.1.4 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 no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Orobó(PE), 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 presentes. 

8.1.5 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 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/%20simples/simples.htm


 

 

 

envelopes fechados de "Proposta de Preços", procedendo-se, em seguida, à abertura dos 
envelopes dos licitantes habilitados. 

8.1.6 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 "Proposta de Preços" 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. 

8.1.7 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. 

8.1.8 Suspensa a 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. 

8.1.9  Após a análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a Comissão 
de Licitação fará publicar no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Orobó(PE), sua 
decisão quanto à habilitação. 

8.1.10 Publicada a decisão da Comissão de licitação, abre-se o período recursal de que trata o 
art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

8.1.11 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 "Proposta de Preços", 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. 

8.1.12 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. 

8.1.13 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 "Proposta de Preços" em 
seu poder. 

8.2 Fase de classificação e julgamento final (2ª FASE) 

8.2.1 Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes de "Proposta de Preços", contendo as 
propostas de preços dos licitantes habilitados, as quais serão rubricadas folha por folha pela 
Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes. 

8.2.2 A Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para análise das propostas e, se 
for o caso, para a realização de diligências ou consultas. 

8.2.3 Os licitantes que apresentarem as propostas em desacordo com o estabelecido neste 
Convite, com irregularidades, ou com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 
48, inciso II e § 1º, serão desclassificados. 

8.2.4 Serão submetidas ao julgamento final somente as propostas dos licitantes habilitados na 
forma do item 8.1. 

8.2.5 Os licitantes serão classificados em função de seus preços conforme o disposto neste 
Convite, sendo listados em ordem crescente de preços. 

8.2.6 Será declarado vencedor, o licitante que apresentar proposta com o menor preço global. 

8.2.7 Ocorrendo empate de preços apresentados no item anterior por dois ou mais licitantes o 
julgamento ocorrer na forma do item 8.2.9, seguinte. 

8.2.8 A classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
classificados serão convocados. 



 

 

 

8.2.9 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os 
convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências. 

8.2.10 No caso da participação de empresas que não se enquadrem como Microempresa (ME) 
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), por ocasião da classificação das propostas, a CPL 
verificará se ocorre empate (EMPATE FÍCTO), nos termos do art. 44 da LC nº 123/2006, entre a 
proposta mais bem classificada e as demais empresas com direito a tratamento diferenciado. 

8.2.11 Considerar-se-á empatada (EMPATE FÍCTO) a proposta apresentada pela microempresa 
e empresa de pequeno porte melhor classificada, que seja igual ou até 10% (dez por cento) 
superior à primeira colocada. 

a) Não ocorrerá empate quando a melhor proposta tiver sido apresentada por empresa que se 
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.2.12 Ocorrendo empate nos termos do disposto no item 8.2.12, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

a) A CPL, verificada a existência de empresa enquadrada no art. 3º da LC nº 123/2006, no 
intervalo citado no item, convocará, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada para apresentação de proposta de preço inferior à primeira classificada; 

b) A convocação deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão do direito, e havendo a apresentação de preço inferior pela mesma, essa passará à 
condição de primeira classificada no certame. 

c) Não ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma dos 
incisos “a” e “b” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese dos itens 8.2.12 deste edital, na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito; e 

d) No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados pelas  microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.2.12 deste 
edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
exercer o direito de preferência, através da apresentação de melhor oferta. 

8.2.13 Na hipótese do não exercício de preferência, nos termos previstos no subitem anterior, 
voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de melhor preço 
originariamente apresentada. 

8.2.14 Será declarado vencedor da presente licitação, o licitante classificado em primeiro lugar. 

8.2.16 Realizados os procedimentos acima, fica concluída a fase de classificação. 

8.2.17 Concluída a análise das propostas, a Comissão de Licitação fará publicar no Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal de Orobó(PE) 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. 

8.2.18 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 dos licitantes 
presentes. 

8.2.19 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

8.2.20 Publicado o resultado do julgamento da licitação e depois de decididos os recursos 
eventualmente interpostos, ou decorrido o prazo recursal sem interposição, o julgamento da 
licitação será submetido a(ao) titular da Prefeitura Municipal de Orobó, para efeito de 
homologação, se outra não for sua decisão, nos termos da Lei. 



 

 

 

9. DA CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA 

9.1 O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento 
equivalente no prazo de até cinco (05) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela 
Administração. 

9.2 Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o 
convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo 
estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou 
revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo art. 81 da legislação 
citada. 

9.3 O instrumento contratual entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, estendendo-se 
por 06 (seis) meses, ou até data da efetiva conclusão dos serviços. (Minuta ANEXO VI). 

10. DO REAJUSTE 

10.1 Os preços deverão ser expressos em real, fixos e irreajustáveis. 

10.2  Admitir-se-á reajuste para mais ou para menos, mediante acordo entre as partes, para 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
atribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos da alínea "d", 
do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1 – Os pagamentos poderão ser efetuados em até 30 (trinta dias) mediante cheque nominal, 
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e mediante comprovação de 
manutenção das exigências da habilitação.  
 
11.2 - Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas 
Fiscais e/ou Faturas. 
 
11.3 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação.  
 
11.4 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em 
decorrência da irregular execução contratual. 
 
11.5 A nota fiscal/fatura deverá ser preenchida em conformidade com a proposta apresentada no 
processo licitatório. 
 
19.6 - Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos: 
 
11.6.1 - não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma prejudicar a 
Contratante; 
 
11.6.2 - inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o Município de 
Orobó, por conta do estabelecido neste Edital; 
 
11.6.3 – erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Fornecimento/Fatura(s). 
 



 

 

 

11.7 – Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto 
com a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados: 
 
11.7.1 - prova de Regularidade referente aos Tributos Federais, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal, devidamente válida; 
 
11.7.2 - prova de Regularidade referente à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Pública Nacional, devidamente válida; 
 
11.7.3 - prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa, 
devidamente válida; 
 
11.7.4 - prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Orobó, devidamente 
válida; 
 
11.7.5 - prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 
devidamente válida; 
 
11.7.6 - prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Fornecimento – FGTS, 
devidamente válida; 
 
11.8 – As Provas de Regularidade referentes aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, constantes nos subitens 19.5.1; 19.5.2; e 19.5.5, 
poderão ser substituídas pela Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União), expedida pela Receita Federal, devidamente válida. 
 
11.9 – Com vistas a agilizar o procedimento, necessário se faz que a(s) Nota(s) 
Fiscal(is)/Fatura(s) tragam consignadas o nº do processo que originou a contratação, o nº do 
contrato e dados bancários, com indicação do banco, agência e conta. 
 
11.10 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação do fornecimento. 
 
11.11 – A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe 
forem devidas pela Contratada em decorrência de inadimplemento deste Contrato. 
 
11.12 - É expressamente vedado ao licitante cobrança ou desconto de duplicatas através de rede 
bancária ou de terceiros. 
 
12. DAS SANÇÕES 

12.1 O Contratado ficará sujeito às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela 
inexecução total ou parcial do contrato: 

I - Advertência; 

II - Multas; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Orobó (PE), por prazo não superior a 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 

12.2 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 



 

 

 

12.3 Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 
inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 

13. DOS RECURSOS 

13.1 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 dois (02) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata nos casos de: 

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 dois (02) 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 Prefeitura Municipal de Orobó no caso de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 
dez (10) dias úteis da intimação do ato. 

13.2 O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do item 13.1 terá efeito suspensivo e 
será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de dois (02) dias úteis. 

13.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá 
ser proferida dentro de dois (02) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade (§ 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666, de 1993). 

13.4 Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

14.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 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. 

14.3 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. 

14.4 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Convite, será competente 
o juízo da Comarca de Orobó, Estado de Pernambuco. 

14.5 Na hipótese de não haver expediente no dia de abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente 
estabelecidos. 

14.6 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Convite poderão ser 
objeto de consulta, por escrito, dirigida à Comissão Permanente de Licitação, através da 
Prefeitura Municipal de Orobó-PE, localizado à Av. Estácio Coimbra, nº 19, Centro, CEP: 55.745-



 

 

 

000, – Orobó (PE), até (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. 

14.7 Os recursos eventualmente interpostos serão dirigidos a Prefeitura Municipal de Orobó, aos 
cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 

14.8 Cópia do presente Convite e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, mediante recibo, 
nos horários de 8:00 às 12:00 horas, no endereço referido no item 14.6, precedente. 

14.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) titular da Prefeitura Municipal de Orobó, com 
assistência da comissão de licitações e equipe do departamento jurídico. 

 
 

Orobó/PE, 29 de junho de 2022. 
 
 

 
Severino Luiz Pereira de Abreu 

Prefeito Municipal  
 



 

 

 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

a) A contratação de serviços “meios” é o instituto pelo qual a Administração moderna busca a 

parceria com o setor privado para a realização de suas atividades. A política de contratação de 

“serviços meios” vem se acentuando nos últimos anos dentro dos serviços públicos, devido à 

qualidade, produtividade, economicidade, além da falta de profissionais especializados nestas 

unidades administrativas. É o vetor que busca a eficiência nas atividades da Administração 

Pública, sem macular os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

publicidade. Na contratação de serviços, a Administração permanece na gestão do serviço, tão 

somente contratando empresa privada para o exercício de determinadas atividades, não 

vinculadas às atividades fins do órgão ou entidade. 

 
b) A contratação de serviços, a título de fornecimento de mão-de-obra, contraria a Constituição 

Federal, artigo 37, II, combinado com o artigo 115, II da Constituição do Estado de São Paulo. 

 
c) A arregimentação de pessoal por parte do Poder Público deve obediência às normas 

constitucionais que afastam por completo a possibilidade de celebração de contratos de locação 

de mão-de-obra. 

 
d) Assim, esta unidade administrativa se cercou de cuidados para que suas contratações com 

terceiros não venham a se caracterizar ilícito administrativo, maculando a lei maior. 

 
e) Portanto, demonstramos que estamos cientes destas obrigações, listando abaixo alguns dos 

cuidados a serem tomados: 

 

 Como regra geral, contrataremos mediante prévio procedimento licitatório;  

 O objeto estará contemplando a execução de serviço certo e determinado, sem caráter de 
permanência; e não locação de mão-de-obra;  

 O serviço deverá ter início em até 5 dias, e prazo previsto para a execução dos serviços é de 
30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme o 
disposto no § 1.º do artigo 57, da Lei Federal n.º 8666/93;  

 Não há previsão no respectivo instrumento contratual qualquer grau de subordinação, 
vinculação hierárquica, controle de freqüência, ou qualquer supervisão direta por parte da 
Contratante;  

 Será determinado o uso de uniforme próprio da empresa Contratada;  

 Será estabelecido no instrumento contratual, controle sobre a execução do contrato de 
prestação de serviços, através de fiscalização dos registros controlados por supervisor da 
empresa Contratada. Esta sistemática não caracteriza relação de emprego;  

 Não será permitido que a mão-de-obra utilizada na prestação de serviços execute tarefas em 
desacordo com o escopo contratual, não haverá ordens diretas da Contratante aos 
empregados da Contratada.  

 
f) A Justiça do Trabalho se posiciona no sentido da impossibilidade de reconhecer vínculo 

trabalhista com a administração pública sem o prévio concurso público. Exemplo disso é o 



 

 

 

Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho que declara legal contrato de prestação de 

serviços: 

g) O argumento contra a contratação de serviços é o desrespeito ao concurso público. Porém a 

CF/88 trata do cargo público e nunca da contratação de serviços. 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
Art. 37  
 
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (E.C. 19 - D.O.U. 05.06.98). 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas, as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (E.C. 19 - D.O.U. 05.06.98); 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 
 

h) O presente projeto é documento integrante do expediente deflagrado para a instauração de 

procedimento licitatório. 

i) A necessidade de Projeto Básico e sua inserção no rol dos documentos exigidos para o certame 

atende o que preconiza o artigo 7º - Parágrafo 2º - Inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

atualizações. 

j) Este documento tem por finalidade, fornecer dados e informações mínimas necessárias aos 

interessados em participar de certame licitatório, promovido para a contratação dos serviços 

referidos. 

k) A descrição detalhada ou a metodologia que obrigatoriamente a licitante apresentará deverá 

contemplar o mínimo exigido neste Projeto Básico.  

 
2. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

             A contratada se obriga a prestar serviços profissionais de Limpeza e Desinfecção, única, de 
caixas d’água, visando o cumprimento das boas práticas operacionais e obtenção de qualidade da 
água consumida e, consequentemente a preservação da saúde com a prevenção de infecções de 
acordo com a portaria 518/GM de 25 de março de 2004 nas dependências do Centro de Atenção 
integral à Saúde de Santa Rita – CAIS-SR, com disponibilização de mão de obra especializada, 
produtos, materiais, equipamentos e EPI´s, nos locais determinados. 
 

Os serviços deverão ser desenvolvidos de acordo com o Projeto Básico, Edital e seus anexos, 
Portaria 518/GM de 25 de março de 2.004. 

 
3. JUSTIFICATIVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

  Faz-se necessário a contratação de uma empresa especializada com objetivo de executar 
serviços de Limpeza e Desinfecção de caixas d’água buscando a qualidade da água consumida e, 
consequentemente a preservação das condições de salubridade e da saúde com a prevenção de 
infecções de acordo com a portaria 518/GM de 25 de março de 2004 e cumprindo as legislações 
vigentes, visando minimizar os riscos à saúde. 
    

4. NORMATIZAÇÃO TÉCNICA – LEGISLAÇÃO 
 



 

 

 

Normas vigentes e legislações que regulamentam a prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção 
de caixas d’água, visando a preservação da saúde com a prevenção de infecções: 
 

a) Portaria 518/GM de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde – Estabelece os 
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 

 
b) Lei Federal n.º 6360, de 23/09/1976 que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 

sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos e 
outros produtos, e dá outras providencias. 

 
c) Lei Federal n.º 6514, de 22/12/1977 que altera o capítulo V do título II da Consolidação das 

Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

d) Decreto Federal n.º 79094, de 05/01/1977, que regulamenta a Lei Federal n.º 6360, de 
23/09/1976 e submetem ao Sistema de Vigilância Sanitária os medicamentos, insumos 
farmacêuticos, drogas e correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros; 

 
e) Lei de Crimes Ambientais n.º 9605, de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesiva ao meio ambiente, e dá outras 
providências; 

 
f) Portaria nº 3214, de 08/06/1978 – Aprova as Normas Regulamentadoras – NR do Capítulo V, 

Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho; 

 
g) Resolução nº 334, de 03/04/2003 – Ministério do Meio Ambiente- conselho Nacional do Meio 

Ambiente – dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos 
destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, bem como RDC n.º 306 de 
07/12/2004; 

 
h) Portaria nº 321, de 28/07/1997 Normas para Registro de Desinfetantes Domissanitários; 

 
i) Portaria SVS/MS nº 326, de 30/07/1997 que aprova Regulamento Técnico; “Condições 

Higiênico-Sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores / 
industrializadores de alimentos;” 

 
j) Portaria n.º 336, de 23/07/1999 – ANVISA – que dispõe sobre o Registro de Produtos 

Saneantes Domissanitarios e Afins, de uso Domiciliar, Institucional e Profissional. 
 

k) Resolução CONAMA n.º 5, de 05/06/19993, que classifica resíduos perigosos de acordo com 
a NBR 10.004, por apresentar características de toxidade, reatividade, inflamabilidade e 
corrosividade; 

 
l) Decreto Federal n.º 6.044, de 18/05/1988, que aprova o regulamento de transporte rodoviário 

de produtos perigosos; 
 

m) NBR n.º 10.004 de 18/05/1988 – ABNT, que classifica resíduos sólidos quanto aos seus riscos 
potenciais ao meio ambiente; 

 
n) Lei Federal n.º 9.974 de 06 de Junho de 2000 que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a  
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a  importação, a exportação, o destino 
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências e Decretos n.º 
4.074 de 08 de Janeiro de 2002. 

 
5. EQUIPAMENTOS  DE PROTEÇÃO A SEREM  UTILIZADOS 
 



 

 

 

a) Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - tem por finalidade a proteção do indivíduo 
durante a realização de determinadas tarefas. É composto de óculos, luvas grossas de 
borracha de cano longo, botas de borracha, avental impermeável, máscara, gorro descartável, 
capa de chuva, cintos de segurança para janelas, vidros e outros. 

 
b) Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) – tem por finalidade a proteção coletiva durante a 

realização de determinadas tarefas. É composto de placas sinalizadoras, cones, fitas 
zebradas e outros 

 
6. DOS EQUIPAMENTOS 

A Contratada deverá possuir e fornecer todo o ferramental e aparelhagem necessários à boa 
execução dos serviços.  

 
 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) O serviço deverá ter início em até 5 dias, e prazo previsto para a execução dos serviços é de 

30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato. 

b) A contratada deverá agendar o serviço a ser executado, após publicação tão logo do certame, 

em conformidade com a disponibilidade da Contratante, tendo em vista o fluxo de trabalho 

das diferentes áreas, sem prejuízo da rotina operacional dos locais. 

  
8. LOCAL DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão realizados nos seguintes locais: 
 

1. Escola Sagrada Família - Sítio Varjão (Zona Rural) 

2. Escola Lindolfo Coriolano – SÍTIO Espinho Preto de Baixo (Zona Rural) 

3. Escola Helena R. da Mata Ribeiro - Sítio Espinho Preto de Cima (Zona Rural) 

4. Escola Antônio da M. Ribeiro - Sítio Pirauá (Zona Rural) 

5. Escola Manoel S. da Mata Ribeiro - Sítio Caiçaras (Zona Rural) 

6. Escola José M. de Aguiar - Serra de Capoeira (Zona Rural) 

7. Escola José A. da Nóbrega - Sítio Tanques (Zona Rural) 

8. Escola Sebastião G. da Silva - Olho D'água Seco (Zona Rural) 

9. Escola Dr. José Epaminondas - Figueiras (Zona Rural) 

10. Escola Florentino de S. Gaião -  Sítio Manibu (Zona Rural) 

11. Escola São Geraldo - Sítio Inveja (Zona Rural) 

12. Escola Oroboense - Povoado Orobozinho (Zona Rural) 

13. Escola Escola de Jundiaí - Sítio Jundiai (Zona Rural) 

14. Escola Viração - Sítio Chã de Viração (Zona Rural) 

15. Escola Benjamin da Mata Ribeiro - Distrito de Chã do Rocha 

16. Escola Sebastião G. da Silva - Vila Feira Nova (Zona Rural) 

17. Escola João Antônio da Silva - Sítio Agua Branca (Zona Rural) 

18. Escola José Virgulino de Aguiar - Distrito de Matinadas 

19. Escola Dom Hélder P. Câmara - Sítio Mulungú (Zona Rural) 

20. Escola Almirante - Distrito de Umburetama 

21. Escola Severino A. de Luna - Distrito de Umburetama 

22. Escola Paulo Freire, Rua Professor Mariano de Aguiar, (Sede) 



 

 

 

23. Escola Leonardo de A. Pimentel - Rua Dom Sebastião, (Sede) 

24. Escola Chapeuzinho Vermelho - Rua Professor João Feliciano, (Sede) 

25. CAEDE - Centro de Atendimento Educacional Especializado e Creche Maria Lúcia de 
A. França - Rua João Batista (Sede) 

26. Matadouro Público – Sítio Caraúbas (Zona Rural)  

27. SECRETARIA DE OBRAS – Rua 10 de janeiro (Sede) 

28. Prefeitura Municipal de Orobó - Avenida Estácio Coimbra (Sede) 

29. Secretaria de  Educação – Avenida Agamenon Magalhães (Sede) 

30. Secretaria de Agricultura – Avenida Dom Gentil Dinis Barreto 

31. Academia da Cidade – Rua Coronel Antonio de Moura 

32. Mercado Publico  - Avenida Agamenon Magalhães (Sede) 

33. Mercado Publico  e  Clube  -  Distrito de Matinadas 

 
PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

 

UNIDADE CAIXA D'AGUA M3 CISTERNA  M3 VOLUME TOTAL M3 

1. Escola Sagrada Família - Sítio Varjão (Zona Rural) 15 20 35 

2. Escola Lindolfo Coriolano – SÍTIO Espinho Preto de 
Baixo (Zona Rural) 

1 50 51 

3. Escola Helena R. da Mata Ribeiro - Sítio Espinho 
Preto de Cima (Zona Rural) 

0,5 8,5 9 

4. Escola Antônio da M. Ribeiro - Sítio Pirauá (Zona 
Rural) 

1 25 26 

5. Escola Manoel S. da Mata Ribeiro - Sítio Caiçaras 
(Zona Rural) 

1 20 21 

6. Escola José M. de Aguiar - Serra de Capoeira (Zona 
Rural) 

2 8 10 

7. Escola José A. da Nóbrega - Sítio Tanques (Zona 
Rural) 

0,5 7,5 8 

8. Escola Sebastião G. da Silva - Olho D'água Seco 
(Zona Rural) 

1 50 51 

9. Escola Dr. José Epaminondas - Figueiras (Zona Rural) 1 50 51 

10. Escola Florentino de S. Gaião -  Sítio Manibu (Zona 
Rural) 

1 35 36 

11. Escola São Geraldo - Sítio Inveja (Zona Rural) 1 50 51 

12. Escola Oroboense - Povoado Orobozinho (Zona 
Rural) 

1 20 21 

13. Escola Escola de Jundiaí - Sítio Jundiai (Zona Rural) 1,5 40 41,5 

14. Escola Viração - Sítio Chã de Viração (Zona Rural) 1 50 51 

15. Escola Benjamin da Mata Ribeiro - Distrito de Chã do 
Rocha 

1,5 35 36,5 

16. Escola Sebastião G. da Silva - Vila Feira Nova (Zona 
Rural) 

5 62 67 

17. Escola João Antônio da Silva - Sítio Agua Branca 
(Zona Rural) 

1 50 51 

18. Escola José Virgulino de Aguiar - Distrito de 
Matinadas 

1 30 31 

19. Escola Dom Hélder P. Câmara - Sítio Mulungú (Zona 
Rural) 

1 10 11 

20. Escola Almirante - Distrito de Umburetama 1 40 41 

21. Escola Severino A. de Luna - Distrito de Umburetama 2 50 52 

22. Escola Paulo Freire, Rua Professor Mariano de 
Aguiar, (Sede) 

4 50 54 

23. Escola Leonardo de A. Pimentel - Rua Dom 
Sebastião, (Sede) 

2 30 32 

24. Escola Chapeuzinho Vermelho - Rua Professor João 
Feliciano, (Sede) 

2 10 12 

25. CAEDE - Centro de Atendimento Educacional 
Especializado e Creche Maria Lúcia de A. França - 
Rua João Batista (Sede) 

2 20 22 



 

 

 

26. Matadouro Público – Sítio Caraúbas (Zona Rural)  1 50 51 

27. SECRETARIA DE OBRAS – Rua 10 de janeiro (Sede) 5 50 55 

28. Prefeitura Municipal de Orobó - Avenida Estácio 
Coimbra (Sede) 

8 0 8 

29. Secretaria de  Educação – Avenida Agamenon 
Magalhães (Sede) 

1 20 21 

30. Secretaria de Agricultura – Avenida Dom Gentil Dinis 
Barreto 

1 15 16 

31. Academia da Cidade – Rua Coronel Antonio de Moura 5 40 45 

32. Mercado Publico  - Avenida Agamenon Magalhães 
(Sede) 

10 0 10 

33. Mercado Publico  e  Clube  -  Distrito de Matinadas 4 30 34 

VALOR TOTAL 86 1026 1112 

 

Item Serviço Quant. Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 

Limpeza e desinfecção de caixas d’água no 
nos diversos prédios vinculados a prefeitura 

Municipal de Orobó, incluindo o 
fornecimento dos produtos, utensílios, 

máquinas e equipamentos, bem como mão-
de-obra qualificada e material de consumo 

adequado. 

1.112 
Metros 
Cúbicos 

R$ 154,81 
R$         

172.148,72 

 
9. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Os serviços contemplam a lavagem e a desinfecção de caixas d’água no nos diversos prédios 
vinculados a prefeitura Municipal de Orobó, incluindo o fornecimento dos produtos, utensílios, 
máquinas e equipamentos, bem como mão-de-obra qualificada e material de consumo 
adequado. 

 
b) A utilização de equipamento de proteção individual (EPI) constitui-se em medida de 

segurança de fundamental importância na manipulação de produtos químicos, durante a 

realização dos serviços de aplicação, evitando assim a contaminação por produtos tóxicos. 

Os equipamentos são compostos por: óculos protetores, máscara semi-facial e respiradores 

com filtros, macacão com mangas e pernas compridas, luvas de nitrila ou neoprene de cano 

longo, botas de borracha com cano longo. 

c) Deverão ser lavados e limpos, primeiramente os reservatórios em acórdão com o Núcleo de 

Administração Patrimonial, depois os canos que abastece caixas superiores e subsequente, 

serão executados a limpeza e desinfecção das caixas superiores e os canos que abastece os 

prédios.  

 
d) Ocorrendo a necessidade de interditar uma área ou parte dela, ou ainda sendo previstos 

serviços que possam interferir nas atividades do local, informar ao responsável pela unidade, 

no mínimo, 48( quarenta e oito) horas de antecedência. 

e) O horário de realização dos serviços serão acordados com o responsável pela unidade, no 

mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

f) As caixas d’água serão liberadas de acordo com a programação do Serviço de Manutenção, 

para que não haja paralisação dos serviços, tendo em vista evitar a paralisação dos serviços 

da unidade; 



 

 

 

g) Os procedimentos a serem efetuados devem ser supervisionados por um servidor designado, 

que poderá solicitar alteração da metodologia utilizada pela contratada, caso esta não se 

encaixe nas normatizações e legislações vigentes. 

h) Todos os serviços devem ser executados de forma segura, utilizando-se de proteções, 
garantido a segurança e higiene pessoal e o ambiente. 

 

10. PROCEDIMENTOS PARA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS 

D’ÁGUA. 
 

a) Deverão ser utilizadas as técnicas adequadas na higienização e desinfecção de todas as 
caixas d’água - (conforme recomendação da ANVISA). Os produtos devem reduzir riscos de 
contaminação da água. 

 
b) A limpeza de caixas d’água deverá ser alternada entre os reservatórios, sempre que 

tecnicamente possível, para que não haja desabastecimento aos usuários durante a 
prestação de serviços. 

 
c) É vedado o uso de escova de aço, vassoura, sabão, qualquer tipo de detergente ou outros 

produtos químicos para limpeza. 
 

d) Os funcionários designados para a tarefa deverão estar paramentados com os EPI’S 
adequados e verificar todas as condições de segurança para a execução do trabalho, 
especialmente adotando todas as medidas para os trabalhos locais com altura acima de 2 
metros, para evitar acidentes com quedas. 
 

e) Para proceder a prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar plano de execução 
dos serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água e reservatórios para aprovação (3 
dias que antecede o  início dos serviços).  

 
11. TÉCNICAS DE PROCEDIMENTOS  

a) LIMPEZA:  
Retirada do excesso de poeira das tampas, escoamento dos reservatórios através de 
bombeamento da água, lavagem das paredes e fundo através de hidrojateamento com 
pressão adequada de acordo com a especificidade de cada reservatório, para que não haja 
danos aos mesmos, ou manualmente quando for detectado risco iminente de danificar sua 
estrutura, com retirada de resíduos, lodagem e areiamento por aspiração. Deverão ser 
lavados e limpos, primeiramente os reservatórios em dia combinados com o Núcleo de 
Administração Patrimonial e depois as caixas superiores, pois caso contrário, joga-se água 
suja em caixa limpa voltando a infectar as caixas.  A contratante deverá comunicar a 
Contratada imediatamente caso sejam detectadas possíveis problemas.                      

 
b) DESINFECÇÃO: 

 A contratante “fazendo uso” da aplicação de hipoclorito de sódio com o objetivo da eliminação de 
bactérias e microorganismos e a desinfecção do meio, deverá estar o produto de acordo com as 
normas técnicas e devidamente registrado no Ministério  da Saúde. 
 

12. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSTANDO: 

Razão social da contratada, com identificação do número do alvará de funcionamento, expedido 
pelo Órgão Competente, de acordo com as normas técnicas aprovadas pelo Decreto n.º 6.712 de 
26/08/1970, fazendo uso do artigo 25, referente aos materiais e aplicações e produtos químicos e 
formulados para fins de limpeza e desinfecção de caixas d' água. 

 
 

13. GARANTIA DOS SERVIÇOS. 
          



 

 

 

Deverá ser fornecido Certificado de Garantia para a Prefeitura Municipal de Orobó, que 
deverá ser de no mínimo, 6 (seis) meses, a contar da  data do término da execução dos serviços.  
  
 
 

 

Orobó (PE), 29 de junho de 2022. 

 

 

 

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU 

PREFEITO 



 

 

 

ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 
 
 
 
À 
[ÓRGÃO] de [CIDADE] (PE) 
CONVITE Nº. 003/2022 
 
 
 
 
 

O signatário da presente, em nome da proponente. . . . . . . . , declara para todos os fins 
de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que 
comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 
 
 
 

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de  2022. 
 
 

 
 
 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
 



 

 

 

 
ANEXO IV 

 
 
 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE 
CONVITE Nº. 003/2022 
 
 
 
 
 

A empresa. . . . . . . , inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . , por intermédio de seu 
representante legal o Sr.. . . . . .. . . ., portador da carteira de identidade nº. . . . . . . e do CPF nº . . 
. . . . , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Por ser verdade, firmamos 
a presente. 

 
 
 

Local,......, de .................... 2022. 
 
 
 
 

..................................................................... 
Nome e carimbo do representante legal da empresa 



 

 

 

 
ANEXO V 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE 
CONVITE Nº. 003/2022 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 

 
Pela presente, declaramos, sob as penas da lei e para os fins requeridos na Lei 

Federal nº 8.666/1993, que esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno porte, nos 
termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, 
do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de 
habilitação exigidos neste Edital. 
 
 
 
 

Local,......, de .................... 2022. 
 

 
 
 

 
____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 



 

 

 

 
ANEXO VI 

 
 
 

DECLARAÇÃO QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E 
DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE 

CONSTITUEM OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE 
CONVITE Nº. 003/2022 

 

 

 
Declaramos, para os devidos fins que tomamos conhecimento de todas as 

informações que constam na Carta Convite e seus anexos, referente ao Convite N°003/2022. 
 
 

  

Local,......, de .................... 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
Nome e carimbo do representante legal da empresa 



 

 

 

ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
PROCESSO Nº 046/2022 
CONVITE Nº 003/2022 
CONTRATO Nº ...../2022 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ E A EMPRESA 
...........VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO DE CISTERNAS E CAIXAS D’ÁGUA NOS 
PRÉDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, AGRICULTURA, 
EDUCAÇÃO, E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ/PE, CONFORME 
DESCRITO NO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO. 

 
 
Aos... dias do mês de........... de 2022, na sede da [ÓRGÃO]  de [CIDADE],  Estado de 
Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº: .................................. 
com sede na ................................– [Centro] – [CIDADE] (PE) neste ato representado pelo 
Prefeito Sr. .........................................., [estado civil], [nacionalidade], [profissão], residente e 
domiciliado na ............................, nº ............, [bairro], [cidade], portador do RG Nº. ...................... 
[órgão expedidor], CPF Nº ................., aqui denominado CONTRATANTE, e do outro lado 
o__________________________, com sede à Rua _____________________________, inscrito 
no CNPJ sob o n.º ________________, Insc. Municipal n.º ______________ neste ato 
representado pelo seu titular, __________________________________, (nacionalidade), 
(estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o n.º _________________, RG nº _________, 
residente à ______________, n.º ____ - Bairro __________________ – _________, doravante 
denominado de CONTRATADO, firmam nos termos da Lei Federal 8.666/93, e respectivas 
atualizações, o Contrato sob as cláusulas e condições seguintes: 
 
DO OBJETO 

Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente certame, a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d’água 
nos prédios da Secretaria de Obras, Agricultura, Educação, e demais prédios vinculados a  
Prefeitura Municipal de Orobó/PE. 

Parágrafo único: O presente CONTRATO abrange somente a prestação contida na cláusula 
primeira deste instrumento. Qualquer ação ou procedimento subsequente, embora correlata, fica 
sujeita à celebração de um novo contrato. 
 
DO REGIME JURÍDICO 

Cláusula Segunda: O fornecimento, objeto do presente Contrato, rege-se pela Lei Federal n.º 
8.666/93, de 21.06.93, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, 
supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 

Parágrafo único: O fornecimento objeto deste contrato foi licitada através do Processo 
Licitatório Nº 046/2022, na Modalidade Convite Nº 003/2022, realizada em 25 de abril 2022. 
 
DO PREÇO 

Cláusula Terceira: Pelo objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o Valor Total de R$ ______ 
(___________________________________________), conforme disposto na proposta da 
CONTRATADA, adjudicada pelo CONTRATANTE. 



 

 

 

 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Cláusula Quarta: Os pagamentos serão efetuados mediante transferência bancária à conta de 
titularidade da CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e recebimento 
definitivo do objeto, apresentada a comprovação de manutenção das exigências da habilitação.  

§ 1º - Para efeito de pagamento serão pagas em parcelas mensais fixas e irreajustáveis em até 
10 dez dias úteis após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada pela secretaria 
demandante; 

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Orobó reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os 
dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora 
do certame; 

§ 3º - O contrato a ser firmado vigorará pelo prazo de 12(doze) meses, prorrogáveis por igual 
período, a contar da data da sua assinatura. 

§ 4º - O valor apresentado correspondente a remuneração pecuniária deverá estar incluso todas 
as despesas (transporte, impostos, alimentação, combustível e etc) inerentes à prestação de 
serviços 
 
DO REAJUSTE 

Cláusula Quinta: Os preços deverão ser expressos em real, fixos e irreajustáveis 

Parágrafo Único: Admitir-se-á reajuste para mais ou para menos, mediante acordo entre as 
partes, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a atribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos 
termos da alínea "d", do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Cláusula Sexta: As despesas decorrentes deste contrato serão custeadas com os recursos 
constantes da dotação a seguir especificada, consignada no Orçamento do Exercício de 2022: 

02 050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 
12 361 1006 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIOS 
12 361 1006 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
02.100 SEC. DE AGRICULTURA 
20 605 1012 2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS 
20 122 1012 2050 MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
15 451 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
02.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 
04 122 2002 2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 
DO PRAZO 

Cláusula Sétima: O presente Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, 
estendendo-se por 06 (seis) meses. . 
 
DAS CONDIÇÕES GERAIS 



 

 

 

Cláusula Oitava – Das Obrigações das Partes: 

1 - Obrigações do CONTRATADO: 

a) Recrutar, selecionar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, e alocar o quantitativo 
de profissionais, com o treinamento e capacitação para os serviços; 

b) Fornecer obrigatoriamente os saneantes domissanitários, os materiais e os equipamentos, 
ferramentas, produtos, utensílios em qualidade e quantidade suficientes e necessários para 
a perfeita e continua execução dos serviços sanitização e desinfecção; 

c) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste 

documento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, 

falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer 

relação de emprego com o IHB, sendo de  exclusiva responsabilidade da empresa 

contratada; 

d) Substituir os empregados faltosos, bem como os que não se apresentarem devidamente 

uniformizados e com crachá/plaqueta, observando a qualificação necessária e o horário a 

ser cumprido; 

e) Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive, fornecer equipamentos 

de EPIs / EPCs apropriados às atividades dos seus empregados, inclusive os necessários 

para a limpeza dos vidros e esquadrias; 

f) Responsabilizar-se pelo fornecimento e conservação dos uniformes, que deverão ser 

adequados ao tipo de serviço da categoria profissional contratada, fornecendo-os e 

substituindo-os de acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou quando necessário; 

g) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos e, equipamentos, 

ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, Normas, Legislação e orientações 

técnicas descritas no decorrer do presente Elemento Técnico; 

h) Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo, inclusive, produtos 

apropriados aos prestadores de serviço expostos ao sol e aos produtos químicos utilizados. 

 

2 – Obrigações da Contratante: 

I. Prestar ao contratado todos os esclarecimentos necessários à consecução do objeto. 

II. Indicar um responsável pela fiscalização dos fornecimentos executados. 

III. Efetuar o pagamento nas datas aprazadas. 
 
DAS PENALIDADES 

Cláusula Nona: O Contratado ficará sujeito às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, 
pela inexecução total ou parcial do contrato: 

I - Advertência; 

II - Multas; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Orobó(PE), por prazo não superior a 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 



 

 

 

Parágrafo único: Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, 
ainda, ser inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 

 

DA RESCISÃO, DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula Décima: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a 
parte denunciante comunique à outra formalmente, sendo assegurado ao Instituto a rescisão 
unilateral na forma do disposto no Art. 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93. 

Parágrafo Único: Havendo rescisão, o CONTRATADO terá direito a receber importância 
correspondente ao fornecimento efetivamente executado até a data da rescisão do distrato. 

Cláusula Décima Primeira: É eleito foro do Município de Orobó/PE, como competente para 
dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente contrato. 
 

Orobó/PE, xxx de xxxxxx de 2022 

 

XXXXXXXXX 
CONTRATANTE 

XXXXXXXXX 
CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS 

 

Nome: ____________________________ 

CPF: ____________________________ 

Nome: ____________________________ 

CPF: ____________________________ 



 

 

 

ANEXO VIII 
MODELO DE PROPOSTA 

 
A 
Prefeitura Municipal de Orobó(PE)  
CONVITE Nº. 003/2022 
 
 
A empresa   , inscrita no CNPJ nº 
_________________________, com sede no endereço________________________, 
submete a V. Sa nossa proposta para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de 
cisternas e caixas d’água nos prédios da Secretaria de Obras, Agricultura, Educação, e 
demais prédios vinculados a  Prefeitura Municipal de Orobó/PE. O valor global dos   
serviços   ofertada é  de  R$ _______ (_________________________________), conforme 
discriminado abaixo: 

 

Item Serviço Quant. Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Limpeza e desinfecção de caixas d’água 
no nos diversos prédios vinculados a 

prefeitura Municipal de Orobó, incluindo 
o fornecimento dos produtos, utensílios, 
máquinas e equipamentos, bem como 
mão-de-obra qualificada e material de 

consumo adequado. 

1.112 
Metros 
Cúbicos 

  

 

 

Valor Total da Proposta: R$ ____________ 
(_________________________________________) 

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita execução dos serviços. 

 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

 

Os  dados bancários  para  pagamento são: Banco  , Agência nº  , C/C 
nº______________________. 

 

Declaramos, outrossim, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à presente licitação e nossa plena concordância com as condições estabelecidas 
no instrumento convocatório e seus anexos. 

 

 

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

 

........................................................................................ 
(Carimbo, nome e assinatura do representante legal) 


