
 
  

 

PROCESSO DE DISPENSA Nº 004/2021 

AVISO DE DISPENSA Nº 004/2021 

 
Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho/PE, por meio da Prefeita do Município de Frei 

Miguelinho a Sra. Adriana Alves Assunção Barbosa, realizará Dispensa, com critério de julgamento MENOR PREÇO 

GLOBAL, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação 

aplicável. 

Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a 

Administração escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser encaminhadas a CPL até 19/11/2021. 

Os documentos para habilitação, bem como a proposta de preços, serão entregues em envelopes 
separados com identificação externa do seu conteúdo, até as 13:00 hs do dia 19/11/2021, O fornecedor 
interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, a CPL através do Protocolo Central 
desta Prefeitura, ocasião em que serão abertos e analisados os documentos no próximo dia útil. 
 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a sessão ficará adiada para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e horário, salvo disposições em contrário, das quais as licitantes serão 
comunicadas. 

 
Integram esta Dispensa, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 

• Documentação exigida para Habilitação - Anexo I 

• Termo de Referência – Anexo II 

• Local dos Serviços – Anexo III 

• Modelo de Proposta de Preços - Anexo IV 

• Minuta de Termo de Contrato - Anexo V 

• Declaração de Visita – Anexo VI 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de 

licitação, de empresa especializada para realização dos serviços de desinsetização. desratização, 

descupinização e tratamento de morcegos e pássaros dos prédios públicos vinculadas a Prefeitura 

Municipal de Frei Miguelinho-PE, indicados no ANEXO II, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. 

1.2. A contratação será global dividida em itens, conforme tabela constante abaixo. 

ESTIMATIVA DE VALOR IMÓVEIS VINCULADOS A PREFEITURA 

ITEM SERVIÇO 

MÉDIA-
COTAÇÕES+CONTRATOS+BANCO 

DE PREÇOS UND M² 

PREÇO TOTAL MÁXIMO 
ESTIMADO 

 
  

1 SDESINSETIZAÇÃO R$ 0,86 14.798 12.468,28 

2 DESCUPINIZAÇÃO R$ 0,98 14.498 14.208,04 

3 DESRATIZAÇÃO R$ 1,05 14.498 15.222,90 

4 
TRATAMENTO DE MORCEGOS 
E PÁSSAROS R$ 0,51 14.498 7.393,98 

TOTAL 49.293,20  

 



 
  

 

 

1.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. 

Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens 

que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de MENOR VALOR UNITÁRIO 

POR ITEM observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto. 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA. 

2.1. Poderão participar desta Dispensa interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida.  

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 

contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de 

bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em 

decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista 

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico; 

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, 

física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm


 
  

 

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário); e 

2.2.5. sociedades cooperativas. 

3. INGRESSO NA DISPENSA  

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa se dará com o envio de sua proposta inicial, na forma 

deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, a CPL 

através do Protocolo Central desta Prefeitura, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, 

quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos 

serviços; 

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 

em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar 

os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

3.8. Uma vez enviada a proposta, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la; 

3.9. No envio da proposta o fornecedor deverá, também, enviar às seguintes declarações:  

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto 

a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos; 

3.9.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 



 
  

 

 

4. FASE DE ABETURA DAS PROPOSTAS  

4.1. Conforme estabelecido no Preâmbulo neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 

automaticamente aberta.  

4.2. Iniciada a abertura verificando as propostas apresentadas pelos fornecedores, sendo registrada em ata os atos 

do processo. 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

5.1. Encerrada a fase de ENTREGA DAS PROPOSTAS, será verificada a conformidade da proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a 

contratação, bem como a mais vantajosa. 

5.2. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

5.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.3.1. contiver vícios insanáveis; 

5.3.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 

5.3.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 

5.3.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que 

insanável. 

5.4. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a 

contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

5.4.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

5.4.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos 

de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho 

vigentes. 

5.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da 

proposta.   

5.6. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 

poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo registrado em Ata, desde que não haja majoração do preço. 

5.6.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas; 

5.6.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de 

impostos e contribuiço ̃es na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 

manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

5.8. Se a proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.9. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “em Ata” a nova data e horário para a sua 

continuidade. 



 
  

 

5.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto 

neste Aviso de Contratação Direta.  

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

PARA HABILITAÇÃO deste aviso e será aberto do fornecedor que oferta melhor proposta. 

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

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

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio da 

documentação apresentada. 

6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a 

encaminhá-los, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 

6.5. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

6.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo 

informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

6.7. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 

6.7.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará 

a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 
  

 

6.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 03(três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Aviso de Contratação Direta.  

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo 

de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02(dois) 

dias, a contar da data de seu recebimento.  

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente 

poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita 

pela Administração. 

7.3. O prazo de vigência da contratação é de 02(dois) meses prorrogável conforme previsão nos anexos a 

este Aviso de Contratação Direta.  

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de 

habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do 

contrato. 

8. SANÇÕES 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 

da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 

a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

8.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 



 
  

 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em 

qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo 

que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 

deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 

(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos 

que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente 

devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou será cobrada judicialmente. 

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão 

ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu 

rito normal na unidade administrativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5


 
  

 

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato 

lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9. O procedimento será divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho, e encaminhado a 

autoridade Competente, adjudicação e homologação. 

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), 

a Administração poderá: 

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao 

procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 

atendidas às condições de habilitação exigidas. 

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento. 

9.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme 

o caso. 

9.2. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 

9.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não 

conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da 

Administração na respectiva notificação. 

9.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

do negócio diante da inobservância de quaisquer publicação no site oficial desta Prefeitura emitidas pela 

Administração. 

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

9.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio das propostas 

observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentação relativa ao 

procedimento. 

9.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 



 
  

 

9.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

9.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo de contratação. 

9.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

9.11. Da sessão pública será divulgada resultado final da Dispensa. 

 

Frei Miguelinho/PE; 10 de novembro de 2021. 

 

 

Adriana Alves Assunção Barbosa 

Prefeita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 

1 Habilitação jurídica:  

1.1  no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

1.2  Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

1.3  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

1.4  inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede 

a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

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

de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

1.6  decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 

1.7  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

2  Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

2.1  prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme 

o caso; 

2.2  prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

2.3  prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

2.4  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; 

2.5  prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 

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

2.6  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em 

cujo exercício contrata ou concorre;  

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

3 Qualificação Econômico-Financeira:  

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 
  

 

3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias 

anteriores à sessão pública de processamento do pregão, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

dentro do prazo de validade constante no documento; 

3.2 Certidão Negativa para fins de Licitação expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado da sede da licitante, 

referente aos processos judiciais eletrônicos. Para licitantes sediadas no Estado de Pernambuco, deverá 

apresentar certidões de 1º e 2º graus expedidas através do site www.tjpe.jus.br/certidão. Empresas sediadas 

em outros estados que não possuem processos eletrônicos deveram apresentar justificativa 

 

4 Qualificação Técnica 

4.1 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente 
(biólogo, farmacêutico, químico, engenheiro químico, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, 
médico veterinário e outros profissionais que possuam nas atribuições do conselho de classe 
respectivo, competência para exercer tal função). 

 
4.2 Registro ou inscrição da empresa no Conselho Profissional do Responsável Técnico. 

 
4.3 Certidão(ões) ou atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome 

do profissional, comprovando a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis 
em características com o objeto da dispensa. 

 
4.4 Licença de Funcionamento da empresa no Órgão Sanitário e Ambiental Competente do Estado ou 

do Município, como Empresa Especializada a Exercer Atividades de Serviços e de Controle de 
Vetores e Pragas Urbanas, conforme Resolução – RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde que dispõe sobre Normas Gerais. 

 
4.5 Atestado de Visita e/ou Declaração de conhecimento do objeto e condições dos locais dos 

serviços, de acordo com modelo(s) estabelecidos nos Anexos do Edital. 
 

4.5.1 As empresas interessadas nesta dispensa poderão (facultado) visitar e examinar o(s) 
local(is) do(s) serviço(s), e obter para si, às suas expensas, sua responsabilidade e risco, 
todas as informações e verificações que possam ser necessárias para elaboração de suas 
propostas, não podendo as licitantes, em hipótese alguma, propor modificações nos 
preços, prazos ou condições estipuladas, alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer 
benefício, sob a influência de dados e/ou informações sobre o local dos serviços. 

 
4.5.2 A visita técnica será realizada em datas determinadas pela Secretaria Municipal de Obras 

deste Município, mediante agendamento prévio das interessadas, no seguinte endereço: 
Av. Presidente Kennedy, 275 - Centro, Frei Miguelinho-PE, e somente poderá ser 
realizada pela citada Secretaria, impreterivelmente até as 14:00hrs do 1º (primeiro) dia 
que anteceder a data determinada para o recebimento e abertura dos envelopes com a 
documentação e proposta das licitantes. 

 
4.5.3 A visita técnica deverá ser realizada por representante(s) legais(s) e/ou procuradores(es) 

e/ou responsável(eis) técnico(s) da licitante. 
 

http://www.tjpe.jus.br/certidão


 
  

 

4.5.4 As empresas que julgarem da não necessidade de realização da visita técnica conforme 
subitens anteriores, assumirão automaticamente a responsabilidade, devidamente 
assinado por seu representante legal – Sócio e/ou procurador e/ou responsável técnico 
de que possui pleno conhecimento do objeto e condições do(s) local(is) dos serviços.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente contratação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de 

licitação, de empresa especializada para realização dos serviços de desinsetização. desratização, 
descupinização e tratamento de morcegos e pássaros dos prédios públicos vinculadas a Prefeitura 
Municipal de Frei Miguelinho-PE, indicados no ANEXO II, conforme especificações, quantitativos e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

1.2. Especificações, quantitativos e valores máximos admitidos: 
 

ESTIMATIVA DE VALOR IMÓVEIS VINCULADOS A PREFEITURA 

ITEM SERVIÇO 

MÉDIA-
COTAÇÕES+CONTRATOS+BANCO 

DE PREÇOS UND M² 

PREÇO TOTAL MÁXIMO 
ESTIMADO 

 
  

1 SDESINSETIZAÇÃO R$ 0,86 14.798 12.468,28 

2 DESCUPINIZAÇÃO R$ 0,98 14.498 14.208,04 

3 DESRATIZAÇÃO R$ 1,05 14.498 15.222,90 

4 
TRATAMENTO DE MORCEGOS 
E PÁSSAROS R$ 0,51 14.498 7.393,98 

TOTAL 49.293,20  

 
1.4. Os produtos acima identificados devem ser fornecidos de acordo com as especificações e quantidades estabelecidos 
neste Termo de Referência. 

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 02(dois) meses contados da assinatura prorrogável na forma do art. 

107, da Lei n° 14.133/21. 

1.6. O contrato terá vigência a partir de sua homologação, prorrogável na forma do art. 107, da Lei n° 14.133/21. 

1.7. A vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento do objeto, podendo 

sofrer acréscimos ou supressões quanto aos quantitativos estipulados na Cláusula Primeira, bastando para isso uma 

comunicação expressa a CONTRATADA, em conformidade com as normas pertinentes, na forma do art. 107, da Lei n° 

14.133/21. 

 

2 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS. 
 
2.1 - CONTROLE DE PRAGA: Deverá ser realizada uma intervenção durante o contrato, em cada um dos locais 
no anexo deste Termo de Referência, durante a vigência do contrato. 
 
3 – DESCRIÇÕES. 
 
3.1 - DESINSETIZAÇÃO: Controle de proliferação de baratas, formigas, escorpiões, traças, mosquitos, 
muriçocas, moscas em todas as dependências dos imóveis, tais como, wc’s, caixas de esgotos, vestiários, 
caixas de coleta de gordura, áreas externas e etc. 
 



 
  

 

3.2 - DESCUPINIZAÇÃO: Tratamento contra cupins em todo o madeiramento solidário à alvenaria dos imóveis, 
com especial atenção as áreas de telhado, forro, grades de portas e de janelas, armários embutidos, divisórias, 
pranchas, prateleiras, etc. 
 
3.3 - DESRATIZAÇÃO: Controle de roedores em todas as áreas internas e externas do imóvel. 
 
3.4 - TRATAMENTO DE MORCEGOS E PÁSSAROS: Controle de morcegos e pássaros através de aplicação 
de produtos permitidos para tal finalidade, tomando por base normas de CPRH, IBAMA e Órgãos 
Governamentais. 
 
3.5 - Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços, os produtos indicados no item 4 deste Termo 
de Referência, devidamente registrados no Ministério da Saúde, na conformidade da RDC – Resolução nº 
52/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
 
3.6 - A CONTRATADA poderá utilizar-se de todas as técnicas modernas na execução dos serviços, desde que 
não sejam prejudiciais à Saúde das pessoas e ao meio ambiente, a exemplo de pulverização, polvilhamentos, 
atomização iscagem, distribuição de armadilhas, aerossol, etc. 
 
3.7 - A CONTRATADA deverá realizar 01 intervenção durante a vigência do Contrato. 
 
4 – PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS. 
 
4.1 – São os seguintes produtos químicos a serem utilizados na execução do serviço: 

• Raticidas Anticoagulantes – De dosagem única, devidamente acondicionada em caixas de 
passagem; 

• Inseticidas / Praguicidas – Para controle de baratas, moscas e mosquitos em forma de gel, inodoro; 

 
 

• Praguicidas Líquidos – Para eliminação de baratas de esgoto, escorpiões e outros insetos 
congêneres; 

• Praguicidas em forma de pó – para controle de baratas e insetos rasteiros, para aplicação em locais 
que não sofrerão interferência humana imediata (varrição, lavagem, etc.); 

• Praguicidas em forma de isca sólida – Para controle de formigas, a ser aplicado em locais que não 
sofrerão interferência humana imediata (varrições, lavagem, etc.); 

• Cupinicida – Líquido, sem odor; 

 
5 – DEFINIÇÕES TÉCNICAS 
 
Saneante Domissanitário – Substância ou preparação destinada à higienização, desfinfecção ou 
desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso comume no tratamento da 
água (Decreto nº 79.168 de 06/01/77, Art. 3º, X); 
 
Inseticida – Substância ou preparação destinada ao combate à prevenção e ao controle dos insetos em 
habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias (Decreto nº 79.168 de 06/01/77, Art. 3, alínea 
a); 
 



 
  

 

Raticida – Substância ou preparação destinada ao combate de ratos, camundongos e outros roedores, em 
domicilio, recintos e lugares públicos, contendo substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não 
ofereçam risco à vida ou à saúde do homem e dos animais úteis de sangue quente, quando aplicado em 
conformidade com as recomendações contidas em sua preparação (Decreto nº 79.168 de 06/01/77 ,  Art. 3º 
alínea b); 
 
Rótulo – Identificação, impressa ou litografada, bem como dizeres pintados ou gravados a fog, pressão ou 
decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, envoltórios ou qualquer outro protetor 
de embalagem (Decreto nº 79.168 de 06/01/77, Art.3º, XIV); 
 
Embalagem – Invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento removível, ou não destinado a 
cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter especificamente ou não, produtos (Decreto nº 79.168 de 
06/01/77, Art. 3º, X V). 
 
6 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS  
 
6.1 - A empresa deverá apresentar atestado de execução de serviços nos imóveis, assinado e carimbado pelo 
gestor da unidade predial, bem como relatório em modelo fornecido pela contratante, constando todas as 
dimensões do imóvel, através de metragens quadrada das áreas construídas. 
 
6.2 – A fiscalização da execução dos serviços ficará a cargo dos Administradores dos Prédios, ou por outro 
servidor designado pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Obras. Esta pessoa ficará incumbida da 
fiscalização da execução dos serviços e peço atesto no comprovante de execução de serviços, o qual deverá 
ser entregue ao Secretário Municipal de Obras, em anexo à nota fiscal, para que possa remetê-la imediatamente 
ao Departamento financeiro, para efeito de pagamento. 
 
6.3 – Para cada medição realizada deverá ser emitida uma Nota fiscal, pela empresa contratada. 
 
6.4 – A empresa CONTRATADA será notificada, por escrito, sobre quaisquer irregularidades constatadas, 
solicitando a regularização das mesmas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
 
6.5 – Os serviços serão aceitos, para fins de cumprimento das obrigações da CONTRATADA e consequente 
pagamento, após constatação da execução dos serviços através dos comprovantes de execução, onde deverá 
constar relatório de execução, a metragem quadrada de toda a área construída do imóvel. 
 
6.6 – A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estabelecidas neste projeto, 
nem quaisquer danos ou irregularidades constatadas a posteriores. 
 
7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 – Responsabilizar-se pelo fornecimento de mão-de-obra, produtos, desinfetantes. Equipamentos, 
ferramentas, utensílios, e demais materiais necessários para a prefeita execução dos serviços de 
desinsetização, descupinização, desratização e tratamento de morcegos e pássaros objeto do presente Termo 
de Referência. 
 
7.2 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 



 
  

 

 
7.3 – Manter a disciplina nos locais de serviços substituindo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a 
notificação pela contratante, qualquer empregado que apresente conduta inconveniente. 
 
7.4 – Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-
os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S, conforme normas e legislações em vigor. 
 
7.5 – Manter todos os equipamentos, materiais de consumo e utensílios necessários à execução dos serviços 
em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos. Os equipamentos elétricos 
devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica. 
 
7.6 – Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade. De forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da contratante. 
 
7.7 – Assumir todas as responsabilidades e tomar medidas necessárias ao atendimento de seus empregados, 
acidentados ou com mal súbito. 
 
7.8 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de 
segurança da contratante. 
 
7.9 – Instruir os seus empregados, quando à prevenção de incêndios nas áreas da contratante. 
 
7.10 – Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos fornecendo todos os saneantes 
domissanitários, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, 
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações. 
 
7.11 – Responder pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
do dolo na execução do contrato a ser firmado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização 
ou acompanhamento pelo Município de Frei Miguelinho. 
 
7.12 – Responder por todas as despesas decorrentes dos tributos de qualquer natureza, que incidam ou 
venham a incidir sobre o contrato, bem como as necessárias para a execução do mesmo. 
 
 
7.13 – Responder por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e securitárias que incidam ou venham 
a incidir sobre o contrato, bem como as necessárias para a execução do mesmo. 
 
7.14 – Facilitar por todas os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização do Município de Frei 
Miguelinho, através da Secretaria Municipal de Obras, através de seus órgãos de controle, promovendo fácil 
acesso aos serviços em prestação, bem como atender prontamente às observações e exigências que lhes 
forem apresentadas pela fiscalização, dando-lhe este atendimento no prazo máximo de 24 horas, sob pena de 
advertência. 
 
7.15 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa, ou seja, manter-se em situação regular com 
toda a sua documentação (cadastramento e habilitação parcial) dentro de validade, nem ter sido declarada 
inidônea pela Administração Pública. 
 



 
  

 

7.16 – Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta da presente contratação ou de sua execução, serão de exclusivamente 
responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direto a reembolso. 
 
8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 – Destinar local central, para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, quando 
solicitado. 
 
8.2 – Providenciar a publicação resumida do contrato definitivo e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial 
do Estado e/ou Municípios. 
 
8.3 – Programar, de comum acordo com a CONTRATADA o período de execução a serem realizadas. 
 
8.4 – Informar, por escrito, aos responsáveis pelos locais onde ocorrerão a execução dos serviços, com uma 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 
 
8.5 – Manter apto os locais indicados para intervenção dos serviços de desinsetização, mantendo abertas todas 
as dependências, armários, arquivos, etc., de modo a facilitar a execução dos serviços. 
 
8.6 – Quando da realização dos serviços fora do horário normal de expediente, a Contratante deverá 
disponibilizar um funcionário para acompanhamento de todos os serviços executados para fins de fiscalização 
e atesto da nota fiscal de serviços. 
 
9 – GARANTIA  
 
9.1 – A garantia dos serviços executados deverá ser permanente durante toda a vigência do contrato. 
 
10 – VALORES DOS SERVIÇOS 
 
10.1 – O valor dos serviços será definido de acordo com o tamanho de cada unidade predial e suas respectivas 
metragens, em conformidade com cada tipo de serviço. 
 
 
11 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO E INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
11.1 – O prazo de vigência do contrato, decorrente desta dispensa, será pelo período de até 02 (dois) meses, 
a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei 
nº 8.666/93 e posteriores alterações, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de 
qualidade exigidos, e os preços e as condições sejam vantajosos para a Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho. 
 
11.2 – A execução dos serviços será de 01 intervenção durante a vigência do contrato, conforme necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, que emitirá a ordem de serviço descriminando o(s) locais a serem executados 
o(s) serviço(s). 
 
11.3 – Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão de Ordem de 
Serviços. 
 
DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 



 
  

 

 
 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato. 

 
 
12 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal 

ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. 

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 75 da Lei 14.133, de 2021, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal. 

12.1.2 Os pagamentos serão realizados em correspondência com os produtos ou serviços efetivamente 

entregues ou executados. 

12.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a 

execução do objeto do contrato. 

12.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 

constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; 
 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal na forma da Portaria MF 358/2014; 
 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 
 

b) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede da adjudicatária. 
 

12.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 

imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

12.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

12.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital.  

12.7 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

12.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos 

órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 



 
  

 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   

12.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do 

processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

12.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.   

12.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 

economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 

em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

12.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

12.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

12.12 A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada no Protocolo da Tesouraria da Prefeitura, situada na 

Avenida Presidente Kennedy, nº. 275 – Centro – Frei Miguelinho – PE. 

12.13 Ocorrendo atraso no pagamento, e 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 IPCA/IBGE ocorrida entre 

a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização. 

12.14. Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Contrato. 

 
12.14.1. Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de 
fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 124, inciso II, d da Lei 14.133/21 mediante 
provocação da contratada, cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada através de documento (s). 

 
13 – DO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 - Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados pelo Município de Frei Miguelinho, conforme 
listado no Anexo deste Termo de Referência, preferencialmente os finais de semanas podendo ser iniciado na 
sexta-feira, após o término do expediente. 
 
14 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
14.1 - Menor Preço Global, em regime de MENOR VALOR UNITÁRIO POR ITEM. 
 
15 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
15.1 – Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente (biólogo, 
farmacêutico, químico, engenheiro químico, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e 
outros profissionais que possuam nas atribuições do conselho de classe respectivo, competência para exercer 
tal função). 
 
15.2 – Registro ou inscrição da empresa no Conselho Profissional do Responsável Técnico. 



 
  

 

 
15.3 – Certidão(ões) ou atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome do 
profissional, comprovando a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
características com o objeto da dispensa. 
 
15.4 – Licença de Funcionamento da empresa no Órgão Sanitário e Ambiental Competente do Estado ou do 
Município, como Empresa Especializada a Exercer Atividades de Serviços e de Controle de Vetores e Pragas 
Urbanas, conforme Resolução – RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária/Ministério da Saúde que dispõe sobre Normas Gerais. 
 
15.5 – Atestado de Visita e/ou Declaração de conhecimento do objeto e condições dos locais dos 
serviços, de acordo com modelo(s) estabelecidos nos Anexos do Edital. 
 

15.6.1 – As empresas interessadas nesta dispensa poderão (facultado) visitar e examinar o(s) 
local(is) do(s) serviço(s), e obter para si, às suas expensas, sua responsabilidade e risco, todas 
as informações e verificações que possam ser necessárias para elaboração de suas propostas, 
não podendo as licitantes, em hipótese alguma, propor modificações nos preços, prazos ou 
condições estipuladas, alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício, sob a 
influência de dados e/ou informações sobre o local dos serviços. 
 
15.6.2 – A visita técnica será realizada em datas determinadas pela Secretaria Municipal de 
Obras deste Município, mediante agendamento prévio das interessadas, no seguinte endereço: 
Av. Presidente Kennedy, 275 - Centro, Frei Miguelinho-PE, e somente poderá ser realizada 
pela citada Secretaria, impreterivelmente até as 14:00hrs do 1º (primeiro) dia que anteceder a 
data determinada para o recebimento e abertura dos envelopes com a documentação e 
proposta das licitantes. 
 
15.6.3 – A visita técnica deverá ser realizada por representante(s) legais(s) e/ou 
procuradores(es) e/ou responsável(eis) técnico(s) da licitante. 
 
 
 
15.6.4 – As empresas que julgarem da não necessidade de realização da visita técnica 
conforme subitens anteriores, assumirão automaticamente a responsabilidade, devidamente 
assinado por seu representante legal – Sócio e/ou procurador e/ou responsável técnico de que 
possui pleno conhecimento do objeto e condições do(s) local(is) dos serviços.  
 
 

16 – DO VALOR ESTIMADO 
 
16.1 – O valor máximo estimado é de R$ 49.293,20 (Quarenta e nove mil duzentos e noventa e três reais e 
vinte centavos), conforme somatório dos itens constantes nas planilhas anexas. 
 
 
17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
17.1 – Os Recursos para cobrir as despesas com a presente dispensa de licitação está previsto na seguinte 
Dotação Orçamentária:  



 
  

 

 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 
Órgão : 9.000 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
Unidade Orçamentária: 9.002 – Departamento de Serviços Urbanos 
Função: 15 – Urbanismo 
Subfunção: 452 – Serviços Urbanos 
Programa (PPA): 1501 – Melhoria na Infraestrutura e dos Serviços Básicos do Município 
Ação: LOA 2.144 – Manutenção, e Conservação dos Prédios Públicos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Dotação Orçamentária: 9.000.9.002.15.452.1501.2.144. 
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 
Órgão : 10.000 – Secretaria de Educação 
Unidade Orçamentária: 10.005  – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação - FUNDEB 
Função: 12 - Educação 
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental 
Programa (PPA): 1203 – Gestão Superior da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 
Ação: LOA 2.107 – Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino 
Fundamental com Recursos do FUNDEB. 
 
 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Dotação Orçamentária: 10.000.10.005.12.361.1203.2.107. 
Fontes de Recursos: Transferência do FUNDEB 30% 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 
Órgão : 10.000 – Secretaria de Educação 
Unidade Orçamentária: 10.001  – Departamento de Ensino 
Função: 12 - Educação 
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental 
Programa (PPA): 1203 – Gestão Superior da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 
Ação: LOA 2.66 – Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino 
Fundamental 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Dotação Orçamentária: 10.000.10.001.12.361.1203.2.66. 
Fontes de Recursos: Transferência do Salário Educação 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 
Órgão : 10.000 – Secretaria de Educação 
Unidade Orçamentária: 10.001  – Departamento de Ensino 
Função: 12 - Educação 
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental 
Programa (PPA): 1203 – Gestão Superior da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 
Ação: LOA 2.66 – Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino 
Fundamental 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Dotação Orçamentária: 10.000.10.001.12.361.1203.2.66. 
Fontes de Recursos: Transferência MDE 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



 
  

 

18.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei 

nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

18.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 

18.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

18.1.3 dar causa à inexecução total do contrato; 

18.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

18.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

18.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

18.1.7  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

18.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 

dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

18.1.9 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

18.1.10  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

18.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da 

dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.1.11  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

18.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

18.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave; 

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por 

qualquer das infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que 

tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste Aviso 

de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito 

da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem 

a imposição da penalidade mais grave; 

18.3  Na aplicação das sanções serão considerados: 

18.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

18.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

18.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

18.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5


 
  

 

18.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 

controle. 

18.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido 

pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 

cobrada judicialmente. 

18.5 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

18.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

18.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 

cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

18.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito 

normal na unidade administrativa. 

18.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 

pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

18.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 

2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 
 
 
19 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

19.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

20 - SANÇÕES CONTRATUAIS 
 
14.1. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no contrato serão aplicadas as sanções previstas no instrumento 
contratual e na Lei 14.133/21. 

 
Frei Miguelinho, 08 de novembro de 2021. 

 
 
 
 

ROGÉRIO DE SOUZA BARBOSA  
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 



 
  

 

ANEXO III 

 

 PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURAÁREA DO SERVIÇO (m²) 

1 - CIDADE DE FREI MIGUELINHO 

1.1 - MATADOURO PÚBLICO – 570 m² 

1.2 - MERCADO PÚBLICO - 1.251 m² 

1.3 - ESCOLA MARIA ANTÔNIA - 1.050 m²  

1.4 - PREFEITURA / SECRETARIA DE EDUC. / ARQUIVO SEC. EDUCAÇÃO – 428 m²  

1.5 – BIBLIOTECA – 64 m²  

1.6 - SECRETARIA DE OBRAS – 500 m²   

2 - DISTRITO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS 

2.1 - ELPA3 – 427 m²  

2.2 – MATADOURO – 177 m²  

2.3 – MERCADO – 263 m²  

3 - DISTRITO DE CAPIVARA  

3.1 - AÇOUGUE CAPIVARA (MERCADO) – 566 m²  

3.2 - ESCOLA JOÃO GUALBERTO - 1.214 m²  

3.3 - GINÁSIO VEREADOR SATURNINO (QUADRA) - 1.180 m² 

4 - LOCALIDADE DE MANDURI 

4.1 - ESCOLA JOAQUIM BEZERRA DA SILVA – 561 m²  

5 - LOCALIDADE DE CHÃ GRANDE 

5.1 - ESCOLA SEVERINO A. SILVA – 210 m²  

6 - LOCALIDADE DE LAGOA DO MEIO 

6.1 - ESCOLA AMARO BAYER – 180 m² 

7- LOCALIDADE DE SERRA DA ONÇA 

7.1 - ESCOLA MANOEL PEDRO DA SILVA – 200 m² 

8 - LOCALIDADE DE CHÃ DO CARMO 

8.1 - ESCOLA Nº SENHORA DO CARMO -  340 m² 

9 - DISTRITO DE PLACAS 

9.1 - ESCOLA MANOEL LEITÃO A. P. - 1.610 m² 

10 - LOCALIDADE DOS PATOS 

10.1 - ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVA – 160 m² 



 
  

 

11 - POVOADO DE VALDEMAR LIMA (TOPADA) 

11.1 - ESCOLA FRANCISCO NASCIMENTO - 211 m² 

12 - LOCALIDADE DE SETE RANCHOS 

12.1 - FRANCISCO FERREIRA SALES – 200 m² 

13 - LOCALIDADE DE PEGA PÉ 

13.1 - ESCOLA SANTA TEREZINHA – 136 m² 

ÁREA TOTAL (m²): 14.498,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ANEXO - IV 
 

PREFEITURA DE FREI MIGUELINHO (PE) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Processo de Dispensa nº. 004/2021. 
Dispensa nº. 004/2021. 
 
OBJETO: O objeto da presente contratação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de 

licitação, de empresa especializada para realização dos serviços de desinsetização. desratização, descupinização 
e tratamento de morcegos e pássaros dos prédios públicos vinculadas a Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho-
PE, indicados no ANEXO III, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
 

 A Empresa ____________, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. ________ estabelecida na ________ vem, perante 
esta Comissão apresentar proposta de preços para prestação dos serviços objeto da licitação acima, conforme descrição 
abaixo: 
 

VALOR IMÓVEIS VINCULADOS A PREFEITURA 

ITEM SERVIÇO PREÇO  UND M² PREÇO TOTAL   

     

TOTAL  
 
 
 
Valor Total da Proposta: R$ _____ (          ) 
Validade da proposta: 60 dias, contado da data de apresentação da mesma.  
Prazo de Execução: conforme Termo de Referência. 
 
 Declaramos, para os devidos fins, que no preço proposto estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 
inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fretes, seguros e quaisquer outros custos e 
despesas incidentes sobre a execução do contrato. 
 
 Declaramos, ainda, que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas pela Administração no Pregão 
e no Contrato. 
 

Local, ___________________ de _______________ de 2021. 
(identificação/nome/CPF/carimbo/etc. 

Assinatura do representante legal da empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ANEXO - V 
 
 
 
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO E A 
EMPRESA  xxxxxxxxxxxxxxx VENCEDORA DO PROCESSO DE DISPENSA 
Nº 004/2021 DA DISPENSA Nº. 004/2021. 
  
 

Aos ____ dias do mês de ____ de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO pessoa jurídica de direito 
público interno, sediado na Avenida Presidente Kennedy nº. 275 - Centro – Frei Miguelinho - PE inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº. 11.361.854/0001-10 doravante denominado CONTRATANTE, neste ato contratual representado por sua atual 
Prefeita, Sra. Adriana Alves Assunção Barbosa, brasileira, casada, assistente social, residente e domiciliada na Rua 
Lagoa de João Carlos snº. – Distrito de Lagoa de João Carlos - Frei Miguelinho – PE; inscrita no CPF/MF sob nº. 
545.777.724-34, com endereço especial na Avenida Presidente Kennedy nº. 275 - Centro – Frei Miguelinho - PE e a 
empresa _______ pessoa jurídica de direito privado sediada na_______ nº. ___ – _____– _____ - ___ inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. _________ doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por (qualificação do 
representante legal da contratada) pactuam o presente contrato, cuja celebração é decorrente do Processo de 
Dispensa nº. 004/2021, doravante denominado PROCESSO, e que se regerá pela Lei Federal nº. 14.133 de 01 de abril 
de 2021 e alterações subsequentes; pelo estabelecido no ato convocatório e seus anexos, parte integrante deste contrato 
independente de transcrição; pelos termos da proposta vencedora, pelos preceitos de direito público; aplicando-se-lhes 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado; atendidas as cláusulas 
e condições que se enunciam a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto da presente contratação é a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação por dispensa de licitação, de empresa especializada para realização dos serviços de 
desinsetização. desratização, descupinização e tratamento de morcegos e pássaros dos prédios públicos 
vinculadas a Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho-PE, indicados no ANEXO II, conforme especificações, 
quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, constantes no Anexo II do Aviso de Licitação de 
Dispensa nº. 004/2021 parte integrante deste Contrato independente de transcrição.   
 
Parágrafo Primeiro – O objeto deste contrato destina-se ao atendimento da demanda de serviços da Secretaria Municipal 
de Educação e Obras e Serviços Públicos. 
 
Parágrafo Segundo – O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, 
sem o consentimento prévio e expresso da contratante. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE – O objeto da presente contratação destina-se à realização das atividades 
do Município através das Secretaria de Educação e Obras e Serviços Públicos.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO – O presente Contrato vigorará pelo período compreendido de 02(dois) meses.  
 
Parágrafo Primeiro - O prazo acima poderá ser prorrogado, nos termos e forma prevista na Lei 14.133/21 desde que 
seja conveniente para a Administração. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – Atribui-se a esse contrato o valor de R$ 
_______ ( ) referente ao valor total do objeto previsto na cláusula primeira, e para a totalidade do período mencionado na 
Cláusula Terceira. 
 



 
  

 

VALOR IMÓVEIS VINCULADOS A PREFEITURA 

ITEM SERVIÇO PREÇO  UND M² PREÇO TOTAL   

     

TOTAL  
 

a) No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos, fretes, seguros, embalagens, entre outras, 
que incidam sobre o objeto deste contrato. 

 
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem 
bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas condições 
iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a contratada. 
 
Parágrafo Segundo - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada no Protocolo da Tesouraria da 
Prefeitura Municipal, situada na Avenida Presidente Kennedy, nº. s/n – Centro – Frei Miguelinho – PE. 

 
Parágrafo Terceiro - O pagamento, só será realizado mediante a comprovação da efetiva realização dos serviços. 
 
Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar ainda: 
 

a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; 
 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal na forma da Portaria MF 358/2014; 
 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

 
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da adjudicatária. 

 
Parágrafo Quinto - A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe 
o pagamento, será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será 
interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.  
 
Parágrafo Sexto - Eventual atraso no pagamento imputável à contratada não gerarão direito a qualquer atualização. 
 
Parágrafo Sétimo – A contratada não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no 
Contrato. 
 
Parágrafo Oitavo - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Ocorrendo atraso no pagamento, e 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 IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva 
realização. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE – Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do contrato. 

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a superveniência 
de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 124, inciso II, d da Lei 14.133/21 mediante provocação da 
contratada, cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada através de documento (s). 
 



 
  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO – O objeto deste contrato será executado de 
acordo com o Termo de Referência. 

 
Parágrafo Primeiro - O objeto do presente Termo de Referência será executado CONFORME TR mediante Ordem de 
Serviço emitidas pela SECRETARIA. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO – A execução do contrato será fiscalizada e acompanhada por servidor 
designado pelo Município, a quem cabe verificar o exato cumprimento das condições estipuladas neste contrato e no 
Edital, devendo solucionar quaisquer pendências decorrentes do cumprimento do contrato à luz das determinações legais 
contidas na lei 14.133/21. 

Parágrafo Primeiro - Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens ou serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

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

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Parágrafo Terceiro - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO – O objeto deste contrato será recebido da seguinte forma: 
 

       Parágrafo Primeiro - Os produtos ou serviços serão recebidos, somente por pessoa credenciada pela Secretaria de 
Educação e Obras e Serviços Públicos, que procederá à conferência com base na Ordem de Serviço escrita e assinada 
pelo responsável pelo Setor da Secretaria.  
  
Parágrafo Segundo - A SECRETARIA DE OBRAS informará à adjudicatária, o nome do responsável pela conferência 
dos serviços executados.  
 
 
Parágrafo Quinto - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal da contratada 
 
Parágrafo Sexto – Servidor designado pela Administração para acompanhamento e recebimento ou serviços do objeto 
deste Contrato, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente ajuste, 
determinando o que se fizer necessário para a regularização das faltas ou defeitos constatados. As decisões e 
providências necessárias, que ultrapassarem a competência do servidor, deverão ser solicitadas à autoridade superior, 
em tempo hábil, para a adoção das providências convenientes. 
 
Parágrafo Sétimo - O recebimento provisório ou definitivo não isenta o contratado da responsabilidade civil pela solidez 
e segurança do serviço; nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES - visando à execução do objeto deste contrato, a contratada se obriga a: 
 
a. Fornecer o bem ou serviço conforme consta do Termo de Referência, no prazo estipulado pelo município, mediante 
apresentação de "Ordem de Serviço ". 



 
  

 

 
b. Apresentar, no caso de interrupção ou atraso na entrega ou execução do serviço, justificativa, por escrito, em até 24 
(vinte e quatro) horas a fim de que sejam adotadas as devidas providências, sem impedimento das sanções previstas no 
Contrato e na lei regente da matéria. 
 
c. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens ou serviços do MUNICÍPIO, ou ainda a 
terceiros, durante a execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo município. 
 
d. Comunicar ao Município qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
e. Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPIO. 
 
f. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, 
em ocorrência da espécie; forem vítimas os seus empregados, durante a execução deste Termo de Referência, ainda 
que acontecido nas dependências do MUNICÍPIO. 
 
g. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 
 
h. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 
 
i. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento ao MUNICÍPIO, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o MUNICÍPIO. 
 
j. Manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação; 
 
k. Atender ao disposto no artigo 7º inciso XXXIII da Constituição Federal quanto ao trabalho de menores. 
 
l. Reconhecer os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa conforme artigo 138 da Lei 14.133/21. 
 
m. Manter um preposto, que sempre presente na empresa, terá as atribuições de representá-la e atender as solicitações 
da Administração contratante quanto à sanação de faltas ou defeitos no fornecimento ou execução do serviço. O preposto 
poderá ser seu funcionário ou não, o mesmo, receberá a ordem de serviço e se responsabilizará, em nome da contratada, 
pelo atendimento da execução dos serviços dentro do prazo estabelecido neste contrato. Todas e quaisquer providências 
necessárias à regular execução do Contrato, serão comunicadas ao preposto, que deverá apresentar documento que o 
legitime a realização do encargo acima. A carta de preposto ou de credenciamento é indispensável e o documento ficará 
arquivado no Departamento de Compras do Município. Em havendo mudança do preposto, a contratada, enviará 
imediatamente, o novo documento à Administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – São obrigações do Município/Secretaria: 
 

a. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

c. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido ou serviço, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 



 
  

 

d. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

e. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

Parágrafo Primeiro - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES – O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das 
obrigações ora estabelecidas sujeitará a contratada às sanções previstas no Termo de Referência/Edital, garantida ampla 
e prévia defesa em processo administrativo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO – a inexecução total ou parcial do presente contrato ensejará a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
 
Parágrafo Primeiro – inadimplemento imputável à contratada - O contratante poderá rescindir administrativamente, o 
presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 137 I a VIII e V da Lei 14.133/21 sem que caiba ao contratado direito 
a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes em processo administrativo regular.  
 
Parágrafo Segundo – O presente contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a ocorrência da hipótese 
prevista no inciso V do artigo 137 da Lei 14.133/21. 
 
Parágrafo Terceiro – O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes; reduzida, 
desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 138, II da Lei 14.133. 
 
Parágrafo Quarto – Este contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual vigente. Artigo 
138, III da Lei 14.133. 
 
Parágrafo Quinto – Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos V a VIII do artigo 137 da Lei 14.133, sem 
que haja culpa do contratado será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. Artigo 
138 parágrafo 2º da Lei 14.133/21. 
 
Parágrafo Sexto – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada. Artigo 
138 parágrafo 1º da Lei 14.133/21. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DESPESAS DO CONTRATO – Constituirá encargo exclusivo da contratada o 
pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato. 
 
Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e empresariais, decorrentes da execução do contrato. Artigo 121 da Lei 14.133.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUNTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas decorrentes deste contrato 
correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada:  
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 
Órgão : 9.000 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
Unidade Orçamentária: 9.002 – Departamento de Serviços Urbanos 
Função: 15 – Urbanismo 
Subfunção: 452 – Serviços Urbanos 
Programa (PPA): 1501 – Melhoria na Infraestrutura e dos Serviços Básicos do Município 



 
  

 

Ação: LOA 2.144 – Manutenção, e Conservação dos Prédios Públicos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Dotação Orçamentária: 9.000.9.002.15.452.1501.2.144. 
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 
Órgão : 10.000 – Secretaria de Educação 
Unidade Orçamentária: 10.005  – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação - FUNDEB 
Função: 12 - Educação 
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental 
Programa (PPA): 1203 – Gestão Superior da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 
Ação: LOA 2.107 – Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino 
Fundamental com Recursos do FUNDEB. 
 
 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Dotação Orçamentária: 10.000.10.005.12.361.1203.2.107. 
Fontes de Recursos: Transferência do FUNDEB 30% 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 
Órgão : 10.000 – Secretaria de Educação 
Unidade Orçamentária: 10.001  – Departamento de Ensino 
Função: 12 - Educação 
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental 
Programa (PPA): 1203 – Gestão Superior da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 
Ação: LOA 2.66 – Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino 
Fundamental 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Dotação Orçamentária: 10.000.10.001.12.361.1203.2.66. 
Fontes de Recursos: Transferência do Salário Educação 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 
Órgão : 10.000 – Secretaria de Educação 
Unidade Orçamentária: 10.001  – Departamento de Ensino 
Função: 12 - Educação 
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental 
Programa (PPA): 1203 – Gestão Superior da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 
Ação: LOA 2.66 – Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino 
Fundamental 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Dotação Orçamentária: 10.000.10.001.12.361.1203.2.66. 
Fontes de Recursos: Transferência MDE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA XESTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL – A contratada responderá por perdas e danos que 
vier o sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou 
reduzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 163 da Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES – as alterações, porventura necessárias, ao bom, e fiel 
cumprimento do objeto deste contrato serão efetivadas na forma do artigo 124 da Lei 14.133/21, através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO – O foro do presente contrato será o da comarca de SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, excluído qualquer outro. 



 
  

 

            
           E, por estarem justos, e acordos, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito 
legal, na presença das testemunhas que também assinam. 

 
Frei Miguelinho (PE), 00 de 0000 de 2021. 

 
 

Adriana Alves de Assunção Barbosa 
Prefeita 

 
Contratada 

 
 

Fabiana Morais Rito  
Secretária 

 
 

TESTEMUNHAS 
 
1. ___________________________________   2.___________________________________________ 
CPF/MF nº.      CPF/MF nº. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS  

 

Processo de Dispensa nº 004/2021 

Dispensa nº 004/2021  

 

Declaro, para os devidos fins que eu, _________________________________________________, na qualidade de 

profissional responsável pela empresa ___________________________________________, CNPJ 

________________________________, telefone ( ) ___________________compareci ao local dos serviços a serem 

realizados, na cidade de Frei Miguelinho, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da Dispesna acima 

mencionada, do qual dou plena ciência das condições as quais se realizarão a obra.  

 

Frei Miguelinho/PE _______ de ___________de 2021.  

 

 

Responsável (Carimbo) 

 

DE ACORDO: 

_____________________________________________  

 

SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 
 
                     Em cumprimento às disposições contidas na Lei 14.133/21, informamos aos interessados que o Município 
de Frei Miguelinho realizará a Dispensa de Licitação abaixo indicada. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lilian Alves de Lima 
Equipe de Apoio 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LICITAÇÃO OBJETO DATA/HORÁRIO 

 

Dispensa 

Nº 004/2021 

 

 Constitui objeto da presente contratação por dispensa de 

licitação, de empresa especializada para realização dos 

serviços de desinsetização. desratização, 

descupinização e tratamento de morcegos e pássaros 

dos prédios públicos vinculadas a Prefeitura Municipal 

de Frei Miguelinho-PE, conforme especificações, 

quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, constantes no Anexo I, II e II do Edital de 

Dispensa. 

Informações:  
 
www.freimiguelinho.pe.gov.br  no link\licitações Telefone: 
(81) 3751-1154. 
 

 

Eventuais 

interessados podem 

apresentar proposta 

de preço no prazo 

de 03 (três) dias 

úteis, oportunidade 

em que a 

Administração 

escolherá a mais 

vantajosa. 

Propostas deverão 

ser encaminhadas 

a CPL até 

19/11/2021 até às 

13:00hr. 

http://www.freimiguelinho.pe.gov.br/


 
  

 

 
 
 
 
 

CERTIDÃO 

 

 

           Certifico que afixei no quadro de avisos de amplo acesso ao público da Prefeitura de Frei Miguelinho, no site da 

Prefeitura www.freimiguelinho.pe.gov.br  – link Licitações., o aviso da realização da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 

004/2021, que tem por objeto da presente contratação por dispensa de licitação, de empresa especializada para 

realização dos serviços de desinsetização. desratização, descupinização e tratamento de morcegos e pássaros 

dos prédios públicos vinculadas a Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho-PE, conforme especificações, 

quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, constantes no Anexo I, II e II do Edital de Aviso de 

Dispensa. 

  

Frei Miguelinho, 16 de novembro de 2021. 

 
 

Lilian Alves de Lima 
Equipe de Apoio 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.freimiguelinho.pe.gov.br/

