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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS - PE, CNPJ nº 11.049.848/0001-21, 
através do servidor Glauber Bezerra de barros Silva, instituído 
pela Portaria nº. 021/2022 - GP, de 03/01/2022 Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, com os demais membros da 
Comissão, respectivamente, torna público aos interessados, que, a 
partir data da publicação oficial 18/08/2022 ao dia 23/08/2022, ou 
caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil 
subseqüente, que realizará CHAMADA PÚBLICA DISPENSA, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, sob o Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO, para Contratação Emergencial de Empresa de Engenharia 
para Realização dos Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos, através 
da Limpeza Urbana, Coleta e Transporte do Município de Pombos, em 
conformidade com o artigo 24, IV da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 
1993, e com o previsto neste instrumento e seus anexos e demais 
legislação e normas aplicáveis. 

1. DO EDITAL E VALOR MÁXIMO ESTIMADO. 

1.1.  O Edital poderá ser adquirido atraves do e-mail: 
licitacaopombos@yahoo.com, e no site da prefeitura 
http://pombos.pe.gov.br onde serão disponibilizadas informações 
necessárias.  
 
1.2. Contratação Emergencial de Empresa de Engenharia para 
Realização dos Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos, através da 
Limpeza Urbana, Coleta e Transporte do Município de Pombos - PE. 

1.3. Integram o presente edital, os seguintes anexos:  

a) Anexo I – PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS; 
b) Anexo II – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
c) Anexo III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA; 
d) Anexo IV – DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
e) Anexo V – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

 

1.4. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Regime de 
Execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

1.5. O valor máximo trimestral estimado é de R$ 1.074.020,64 (um 
milhão, setenta e quatro mil, vinte reais e sessenta e quatro 
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centavos), com um valor unitário mensal de até R$ 358.006,88 
(trezentos e cinquenta e oito mil, seis reais e oitenta e oito 
centavos) conforme Termo de Referência deste Edital. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

2.1. Somente poderão participar da presente licitação, empresas 
regularmente estabelecida no País e que sua finalidade e ramo de 
atuação principal, expressos no ato de sua constituição ou em 
alterações posteriores, procedidas até a data de publicação do 
aviso deste Edital, estejam ligados ao objeto desta licitação e que 
satisfaçam, integralmente, às condições estabelecidas neste Edital. 

2.2. Não poderão participar desta licitação: 

2.2.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível 
com o objeto da licitação; 

2.2.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no 
país; 

2.2.3. Empresas em processo falimentar; 

2.2.4. Empresas em dissolução ou em liquidação; 

2.2.5 Empresas que tenham recebido a penalidade de suspensão de 
licitar e contratar com o órgão licitante; 

2.2.6. Empresas que estejam proibidas de contratar com a 
Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 
decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

2.2.7. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no 
artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

2.3. Para efeito deste edital entende-se por empresa toda 
organização societária, com ou sem fins de lucro, que atenda às 
exigências legais do País. 

2.4. Ficarão impedidas de participar as Empresas: 

2.4.2. empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas 
inidôneas por ato do poder público, ou que estejam temporariamente 
impedida de participar de licitação e de contratar com a 
Administração Pública. 
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3. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. As Pessoas Jurídicas deverão apresentar suas documentações de 
habilitação e proposta de preços em envelope único: opacos, 
distintos e lacrados, contendo na parte externa a descrição, 
conforme modelos a seguir: 
 

ENVELOPE ÚNICO: DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO/PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão social da empresa, endereço, CNPJ e CEP 
(Dispensado se o envelope for timbrado). 

À Prefeitura Municipal de Pombos - PE 
CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2022 
DISPENSA DE N.º 003/2022 
 
pombos, ____ de __________de 2022 
 

 

5. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os interessados em participarem do certame, devem 
obrigatoriamente apresentar nesta ocasião a seguinte documentação: 

5.1.1. Quanto à Habilitação Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; 

5.1.2. Quanto à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e 
municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS; 

d) Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal e 
Estadual, do domicilio ou sede da licitante, ou outro equivalente, 
na forma da lei; 
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e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT – Pessoa 
Jurídica e dos Atuais Sócios da Empresa; 

g) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União – CND RFB/PGFN/INSS. A empresa que possuir a 
Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, 
dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las 
conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões 
ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou 
em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos 
tributários federais administrados pela RFB e PGFN). 

5.1.3. Quanto à Qualificação Econômica Financeira: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, já exigível (2021) e apresentado na forma da Lei, 
conforme determinado pelo respectivo Conselho Regional e no termo 
da Resolução 1.402/2012 do Conselho Federal de Contabilidade, 
devidamente registrado no Órgão competente, comprovando a boa 
situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. O balanço deverá ser registrado 
na entidade competente e também assinado pelo Administrador da 
Empresa e pelo Contador. O Balanço Patrimonial deverá ser 
acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento, 
extraídos do livro Diário, devidamente registrado no órgão 
competente, nas condições de apresentação do balanço patrimonial. 

Deve haver a comprovação dos seguintes índices: 

           Liquidez Geral = AC + ARLP > = 1,0 
                            PC + ELP 
                                       
           Liquidez Corrente = AC > = 1,0 
                               PC 
AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável em Longo Prazo; PC = 
Passivo Circulante; ELP = Exigível em Longo Prazo.  

a.1) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de 
atividade, o balanço a ser apresentado será o Balanço de Abertura. 
 
b) Os licitantes que estiverem em seus balanços com índices 
inferiores a 1 (um), deverão comprovar um Patrimônio Líquido de 10% 
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(dez por cento) da sua proposta de preços a ser apresentada. A 
comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação 
da proposta, admitida a atualização para esta data por meio de 
índices oficiais.  
 
c) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial 
expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de 
um) da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 
(noventa) dias anteriores à sessão pública, INCLUSIVE, Processos 
Eletrônicos (PJ-e) com prazo de validade constante no documento 
(Está certidão somente é exigível quando a certidão negativa de 
Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede 
da licitante contiver a ressalva expressa de que não abrange os 
processos judiciais eletrônicos). No caso de empresas em 
recuperação judicial que já tenham dito plano de recuperação 
homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial 
competente que certifique que a licitante está apta econômica e 
financeiramente. 
 
5.1.4. Quanto à Qualificação Técnica: 
 
a) Certidão atualizada de registro da empresa no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA, no qual conste o(s) nome(s) de 
seu(s) responsável (eis) técnico(s), contendo pelo menos 01 (um) 
engenheiro civil; 
 
b) Comprovação de que a empresa possui, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior com experiência 
devidamente reconhecida pelo CREA, com habilitação técnica adequada 
aos serviços objetos desta licitação, que deverá ser comprovada 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público e/ou privado acompanhado das respectivas CAT´s - Certidão 
de acervo. 
 
b.1.) É vedada a indicação de um mesmo profissional como 
responsável técnico por mais de uma empresa licitante, fato este 
que desclassificará todas as proponentes envolvidas. 
 
c) Comprovação de que a empresa licitante desempenhou atividade 
pertinente e compatível em características e quantidades com o 
objeto desta licitação, através da apresentação de atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
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denotem a execução de obras e serviços de características 
semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, limitadas 
as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do 
objeto deste Projeto Básico, sendo os quantitativos de serviços 
iguais ou superiores aos discriminados abaixo:  
 
c1) Coleta e transporte de resíduos sólidos – domiciliares, com no mínimo 
150,00 toneladas/mês; 
 
c2) Varrição Manual de Vias e Praças Públicas – 440 Km/mês sarjeta. 
 
5.1.4.1 – Apresentar declaração de que a empresa reúne condições e 
se compromete a apresentar, no momento da contratação, comprovante 
de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
potencialmente poluidoras emitido pelo órgão competente. 
 
6. PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1. A proposta de preços deverá ser elaborada tendo como base as 
condições estabelecidas no presente Edital, Projeto Básico e demais 
anexos, devendo apresentar as seguintes indicações: 
 
6.3.1. Orçamento detalhado, expresso em moeda corrente nacional 
(REAIS) e assinado por engenheiro ou profissional legalmente 
habilitado (mencionando o número do CREA), com a indicação dos 
respectivos preços unitários e total, em algarismos, obedecendo à 
sequência estabelecida pela planilha orçamentária anexa ao presente 
edital, devendo as especificações, unidades e quantidades dos 
serviços estarem rigorosamente idênticas às constantes daquelas 
planilhas. 
 
6.3.3. Preço total da proposta deverá estar consignado em 
algarismos arábicos e por extenso, entendido preço total como sendo 
o somatório de todos os preços parciais, resultado do produto dos 
preços unitários propostos, multiplicados pelos quantitativos 
constantes das planilhas orçamentárias elaboradas pela Secretaria 
solicitante. Em havendo erro de cálculo ou divergência entre os 
valores, prevalecerão os preços unitários e o resultado do 
somatório, após as correções realizadas pela Comissão de Licitação. 
 
6.3.4. Prazos de validade da proposta de 60 (sessenta) dias e o de 
execução dos serviços de 90 (noventa) dias. 
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7. RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PROPOSTA 
DE PREÇO 
 
7.1. O ENVELOPE ÚNICO deverá ser entregue na Sala da CPL, Avenida 
Joaquim Falcão, 126, Centro, CEP. 55.630.000, entre os dias 
18/08/2022 até o dia 23/08/2022 durante o horario do expediente. 
Das 07 às 13 horas impreterivelmente. 
 
7.2. Após o recebimento das habilitações e propostas de preço, as 
referidas documentações serão analisas e encaminhadas para 
secretaria demandante para análise técnica acerca da qualificação, 
que emitirá parecer habilitando/desclassificando ou não as empresas 
participantes. 
 
7.3. Para dirimir qualquer dúvida ou questões relacionadas com este 
Edital ou Contrato vinculado a esta CHAMADA PÚBLICA, o participante 
deve se subordinar ao foro de Pombos – PE. 
 

Pombos, 17 de agosto de 2022 
 
 
 

Cássio Luiz  
Secretário de Infraestrutura 
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ANEXO I 
ARQUIVO DIGITAL. 
PROJETO BÁSICO 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, ART. 7º 

DA CF. 

 

Na qualidade de representante legal da empresa          , inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº                                        declaro, sob as 
penas da lei, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito) anos em horário de trabalho ou em serviços perigosos ou 
insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 

 

Local e data 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

A empresa                                                , inscrita no 
CNPJ nº     , sediada  na          ,  por  intermédio  de  seu  
representante  legal,  o  Sr.                                       _, 
portador da Carteira de Identidade nº                          , e do 
CNPF nº                    , declara, sob as penas da Lei, que está 
enquadrada como MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos dos 
incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do §4º do mesmo 
artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
fato comprovado na Certidão Simplificada expedida peja Junta Comercial do 
Estado de Pernambuco em anexo. 

 

OBSERVAÇÃO: A falsidade desta declaração caracteriza o crime previsto no 
artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

Responsável legal da empresa (nome, CPF e assinatura) 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
___________ DE Nº __/2022 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO 
DE POMBOS, E A 
EMPRESA________________. 
 

O Município de Pombos, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de 
Direito Público, com sede na Av. Joaquim Falcão, 109, Centro – 
Pombos – PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.049.848/0001-21, 
representado pelo Srº Prefeito XXXXXXXXXXXX, Brasileiro, Portador 
da Cédula de Identidade nº XXXXXX, e do CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXX, 
residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e, do outro lado 
a empresa (Razão Social), CNPJ Nº XX.XXX.XXX/XX-XX, situada a 
(Endereço Completo), aqui representado por seu Sócio Administrador, 
Sr°  (Nome Completo), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), 
residente e domiciliado na (Endereço Completo), inscrito no CPF/MF 
sob o nº. XXX.XXX.XX-XX, portador do RG nº X.XXX.XXX – (Órgão 
Expedidor), daí por diante denominada CONTRATADA, em conformidade 
com a Processo Licitatório de nº 026/2022 – Dispensa nº 003/2022, 
devidamente ratificado pela Autoridade Superior em __/__/2022, nos 
termos do Art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, 
têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato o qual fazem e 
na melhor forma de Direito, mediante as cláusulas e estipulações 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Contratação Emergencial de Empresa de Engenharia para Realização 
dos Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos, através da Limpeza 
Urbana, Coleta e Transporte do Município de Pombos - PE. 
 
Nº Nota de Empenho:______________. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E JURIDICO 
 
O objeto deste contrato será executado de forma indireta, em regime 
de empreitada por PREÇO UNITARIO, com fornecimento total de 
materiais e equipamentos, necessários à consecução dos serviços.  
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Os serviços objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao 
Edital de licitação e a Proposta apresentada pela ora Contratada, 
rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas 
cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
Disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O prazo para a execução do objeto deste acordo será de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da data de expedição da respectiva Ordem de 
Serviço, observando-se o disposto no art. 57, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e demais normas legais pertinentes à prestação de serviços 
a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração 
prorrogada por igual período, limitando-se aos 180 (cento e 
oitenta) dias ou até a conclusão do processo licitatório regular. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 
 
a) Unilateralmente pela Administração, conforme Art. 65, Inciso I 
da Lei 8.666/93; 
 
b) Por acordo das partes, conforme Art. 65, Inciso II da Lei 
8.666/93; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, 
sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas por leis posteriores: 
 
I – Pelo Contratante 
 
a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem 
como variação de interesse, nos termos do art. 58, II c/c art. 79, 
I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta conduta a Contratada, 
por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o 
interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo. 
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II – Por ambas as partes: 
 
a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente 
comprovado, tornando absolutamente inviável a execução do Contrato.  
 
§ 1º Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos 
incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais 
pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao 
pagamento dos serviços corretamente executados. 
 
§ 2º Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, 
art. 78 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem 
que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a 
pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da 
rescisão.  
 
§ 3º A Contratada reconhece o direito do Contratante de paralisar a 
qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o 
pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, sem 
qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados 
dentro das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, 
encargos ou indenizações pelos serviços já executados no município. 
 
$ 4º Este instrumento poderá perder sua vigência mesmo antes do 
prazo final estabelecido na cláusula Terceira deste contrato, caso 
haja o término do Processo licitatório de nº 016/2022, Concorrência 
de nº 001/2022 que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para realização dos serviços de Limpeza Urbana da 
Sede e dos Distritos do Município de Pombos/PE 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
O Contratante pagará ao Contratado o valor de R$ ________________ 
(_____________) referente à execução totais dos serviços 
distribuídas em parcelas mensais pagas em conformidade com os 
boletins de medição emitidos e atestados pela Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos. 
 
a) Os pagamentos dos serviços efetivamente executados serão feito 
de acordo com medições mensais realizadas pelo Município de Pombos 
– PE, nos termos da resolução TC nº 114/2020, art. 2º, § 8º, 
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podendo haver variação nos quantitativos apresentados na planilha, 
para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários 
apresentados na proposta da Contratada. 
 
b) Em caso de faturas apresentadas com divergências entre o 
previsto na fatura/nota fiscal e os efetivamente medidos, a 
administração municipal poderá glosar as faturas/notas fiscais e 
realizar apenas o pagamento da parcela executada. 
 
c) O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto 
nos subitens anteriores. 
 
d) Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final 
contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer 
favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo Ordenador de 
Despesas, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 
 
e) As faturas referentes aos serviços executados e aos reajustes, 
se houver, serão encaminhadas à Secretaria de Infraestrutura após o 
procedimento de conferência indicado anteriormente para as 
providências de pagamento. 
 
f) O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município 
de Pombos - PE à Contratada após apresentação do original e entrega 
de cópia autenticada dos seguintes documentos: 
 
g.1) Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, 
correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na 
execução dos serviços objeto deste Edital, relativa ao mês de 
competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada. 
 
g.2) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço- FGTS; e 
 
g.3) Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução 
dos serviços objeto deste Edital, correspondente ao mês de 
competência anterior ao pagamento. 
 
h) O Município de Pombos - PE efetuará o pagamento das mencionadas 
faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data em que a 
Secretaria de Infraestrutura conferir e atestar a execução e o 
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atendimento das exigências previstas no Termo de Referência, 
conforme item g) anterior. 
 
i) Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não 
orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo 
aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo Município de Pombos – PE 
quando previamente justificados pelo fiscal do contrato, e aceita a 
justificativa pela Secretaria de Infraestrutura, a seu critério 
exclusivo, devendo quanto a estes serviços ser aplicado o “fator k” 
para que permaneça intacto o percentual de vantagem auferido na 
licitação. 
 
j) Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições 
acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser 
correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor da 
Prefeitura de Pombos - PE, para o respectivo mês de sua execução, 
acrescido do BDI da licitante vencedora, obedecido o limite 
estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Na 
ausência desses preços na tabela da Prefeitura de Pombos - PE, esta 
fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da 
licitante vencedora. 
 
k) Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, haverá incidência de 
atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada 
do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas, de maneira que o valor devido seja 
acrescido de encargos moratórios apurados desde a data devida, até 
a data de efetivo pagamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES. 
 
Os preços dos serviços objeto desta licitação serão fixos e 
irreajustáveis, até o prazo de 01 (um) ano, contado a partir da 
data da apresentação da proposta. 
 
a) Em ocorrendo aplicação do reajuste dos preços, a data base será 
a data de apresentação da proposta de preço. 
 
b)-Dissociando os custos da mão-de-obra (Montante A)  dos demais  
custos, constando de cada boletim de medição o valor de cada um 
deles, separadamente; 
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a) O montante “A” discriminando os custos relativos à remuneração 
de mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
poderá ser reajustado no mesmo período e percentual fixados na 
norma coletiva de trabalho da categoria de maior relevância de 
desembolso dos serviços (dissídio coletivo devidamente registrado 
no Ministério do Trabalho), cujo percentual não poderá exceder o 
percentual de variação aplicado sobre o salário mínimo nacional do 
mesmo período, e desde que observado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, contados da data da apresentação da proposta; 

b) O montante “B” que abrangerá os demais itens de composição dos 
custos unitários relativos aos custos de insumos e demais itens que 
compõem a respectiva planilha de custos, será reajustado pelo 
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, desde que 
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data 
da apresentação da proposta, conforme fórmula a seguir: 

 R = V(Im-Io)/Io. Onde: 

 R= valor do reajustamento; 

 V+valor a ser reajustado; 

 Io= índice de reajuste do mês anterior a data limite para 
apresentação da “Proposta Financeira”; 

 Im= índice de reajuste do mês anterior ao da execução do 
serviço. 
 
c) Não sendo conhecido até a época da elaboração do documento de 
cobrança, o índice definitivo utilizado para o reajustamento, será 
aplicado de forma provisória, o último índice conhecido. As 
eventuais diferenças apuradas após a divulgação do índice 
definitivo serão acertadas por ocasião do pagamento da fatura do 
mês seguinte. 
 
d) Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não 
excederão aos limites estabelecidos no § 1º, art. 65, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, observada a 
exceção prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do mesmo artigo. 
 
e) Nos termos do §3º do Art. 55 da Lei 8.666/93, no ato da 
liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, 
aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da 
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União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, 
tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320/64. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
15.452.0202.2109.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E 
SERV. ADMINISTRATIVOS 
3.3.90.30.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONTRATANTE 
 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações da CONTRATADA: 
 
a) É obrigação da contratada, executar os serviços obedecendo as 
normas técnicas, especificações e demais elementos que integram a 
presente licitação. Somente será procedente a realização de 
alterações nas especificações, após a autorização e aprovação 
prévia, por escrito, fornecido pela contratante. 
 
b) Promover mensalmente, em conjunto com a contratante, para 
respaldar a elaboração do Boletim de Medição, um relatório da 
execução dos serviços. 
 
c) Responsabilizar-se por todo pessoal, tecnicamente qualificado, 
envolvido nos serviços, objeto deste contrato, inclusive obrigações 
sociais, previdenciárias e trabalhistas, ou correlatas em vigor no 
país, eximindo a contratante de quaisquer ônus. 
 
d) Manter a contratante livre e a salvo de quaisquer reclamações 
relativas a danos e prejuízos causados a terceiros em consequência 
dos serviços objeto desta licitação, provocados pela contratada, 
responsabilizando-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por 
parte da contratante, de indenizações decorrentes de acidentes ou 
fatos que causem prejuízos aos serviços ou a terceiros, quando 
resultantes de imprudência, imperícia ou negligência de seus 
empregados. 
 
e) Cumprir as normas legais regulamentares e administrativas, 
aplicáveis à segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo 
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os EPI´s necessários ao bom desenvolvimento das atividades, 
inclusive com o pagamento de periculosidade, quando houver.  
 
f) Atender de imediato às solicitações da contratante através da 
fiscalização quer seja na execução dos serviços, quer seja na 
substituição de empregados desta, motivados por incapacidade, 
incompatibilidade, insubordinação ou procedimentos não condizentes, 
cuja permanência seja considerada prejudicial ao bom andamento dos 
serviços. 
 
g) Responsabilizar-se pela execução dos serviços de que trata a 
presente licitação, e responder pela qualidade e cumprimento dos 
prazos de execução. Todos os empregados da contratada deverão se 
apresentar para o trabalho devidamente uniformizados portando 
crachá de identificação. Os prejuízos causados pela contratada 
terão seus custos apropriados e descontados no Boletim de Medição. 
 
h) Apresentar, mensalmente à contratante, cópias autenticadas dos 
comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionários. Apresentar à 
contratante, mensalmente, cópia autenticada e legível dos 
comprovantes de pagamento mensal dos funcionários, inclusive com o 
pagamento do adicional de periculosidade e/ou insalubridade. 
 
i) Apresentar, mensalmente à contratante, cópia autenticada e 
legível dos comprovantes de pagamento da Previdência Social e 
demais obrigações sociais dos seus funcionários. 
 
j) A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do presente 
Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93. 
 
k) Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a Contratada é 
responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
 
l) A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) engenheiro 
diretamente vinculado ao objeto deste Contrato. 
 
m) É expressamente vedada à Contratada a subcontratação no todo do 
objeto deste Contrato, podendo, no entanto, ocorrer a 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS  
 

Av. Joaquim Falcão, nº 109, centro – Pombos/Pernambuco, CEP 55.630-000 Fone 81 - 3536.1213 CNPJ nº 
11.049.848/0001 – 21  

“A Grande Obra é Cuidar do Povo” 

subcontratação de parte desse objeto à empresa(s) especializada(s), 
mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da 
Contratada sobre tal objeto. A subcontratação só será permitida 
desde que avaliada e autorizada previamente pelo Contratante, sendo 
exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da 
subcontratação e atestado de idoneidade da subcontratada. 
 
n) Na execução dos serviços objeto do presente acordo, deverão ser 
observadas as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT e pelo Contratante, bem como as 
instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e 
Supervisão da unidade gestora do contrato, e aquelas emanadas dos 
órgãos de controle 
ambiental. 
 
o) Obriga-se a Contratada a providenciar, por sua conta e 
responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a 
assinatura deste instrumento contratual, sob pena de suspensão 
deste acordo até a regularização do problema, o seguinte: 
 
 - Matrícula da prestação dos serviços junto ao INSS (caso 
necessário); 
 
 - Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 
 
p) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Permitir o acesso de pessoal autorizado pela Contratada, 
responsável pelo objeto deste contrato, devendo tomar todas as 
providências administrativas que garantam o livre desempenho de 
suas atividades. 
 
b) Fiscalizar e acompanhar, através do setor competente a 
Prefeitura, a execução das ações previstas neste Termo de 
referência. 
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c) Adotar o livro de ocorrências, onde devem constar as 
anormalidades e demais anotações referentes ao acompanhamento, 
fiscalização e controle do contrato. 
 
d) Comunicar a contratada, por escrito, todas as anormalidades e as 
divergências existentes em relação aos padrões e especificações que 
constam neste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
a) A Prefeitura Municipal de Pombos fiscalizará os serviços objetos 
desta licitação através da Secretaria de Infraestrutura, aplicando 
as seguintes penalidades à contratada quando houver infringência: 
 
I) Por cada dia de atraso na implantação do serviço, multa diária 
no valor equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor 
global do contrato. 
 
II) Por uso de veículos e equipamentos ou uniformes, não 
determinados para os serviços após os prazos de implantação, multa 
diárias no valor equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do 
valor mensal contratado, por cada dia, até a correção do problema. 
 
III) Por não execução da coleta de resíduos domiciliares, de 
varrição, entulhos e volumosos, multa no valor equivalente a 0,2% 
(dois décimos por cento) do valor mensal contratado, por infração. 
As feiras, se existirem, serão consideradas individualmente como 
circuito de coleta, para efeito de aplicação de penalidade. 
 
IV) Por uso de veículos inadequados para o circuito, transporte dos 
resíduos ao destino final sem os devidos cuidados de proteção, por 
uso de veículos sem as devidas identificações, por solicitação de 
propinas por parte de funcionários da contratada ao usuário do 
serviço ou por uso de bebidas alcoólicas em serviços por parte dos 
funcionários da contratada, multa no valor equivalente a 2% (dois 
por cento) do valor da medição mensal contratado por cada infração 
cometida. 
 
V) Por despejo de resíduos em vias públicas, em terrenos baldios, 
bocas de lobo ou outras partes que não indicadas no plano de 
trabalho, sem a devida autorização da fiscalização ou por colocação 
incorreta de recipientes após o seu esvaziamento, multa no valor 
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equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor mensal 
contratado por cada infração cometida. 
 
VI) Pela execução de serviços não autorizados pelo contratante ou 
recolhimento de resíduos não objeto do presente edital, multa 
equivalente a 2% (dois por cento) do valor da medição mensal 
contratado por cada infração cometida. 
 
VII) Por não atendimento de substituição de empregado no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o pedido para tal, multa 
no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor mensal 
contratado, por dia de atraso, para cada empregado a ser 
substituído. 
 
VIII) Por atraso de mais de 02 (duas) horas para o início ou final 
dos serviços de qualquer tipo de coleta em qualquer turno de 
trabalho, multa equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do 
valor mensal do contrato, de cada circuito de serviço não iniciado 
ou finalizado. 
 
IX) Por dificultar ou impedir ao pessoal da fiscalização o livre 
acesso a todas as suas dependências para verificação e exame das 
instalações, anotações, relatórios dos veículos, equipamentos, 
pessoal e de material, multa no valor equivalente a 2% (dois por 
cento) do valor mensal contratado, por cada infração cometida. 
 
X) Por não atendimento da contratada à solicitação formal de 
relatórios, documentos técnicos e/ou informações gerais dos 
serviços, no prazo que for especificado em cada solicitação, multa 
no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor mensal 
contratado, por cada infração cometida. 
 
XI) Pela não substituição, no período de 48 (quarenta e oito 
horas), de máquinas, veículos e equipamentos que venham a se 
quebrar na execução dos serviços multa equivalente a 2% (dois por 
cento) do valor mensal do contrato, por cada infração cometida, e 
por dia. 
 
XII) Pelo descumprimento de condicionantes da licença de operação 
do aterro sanitário que sejam atribuídas a Contratada em virtude da 
execução dos serviços, multa de 5% (cinco por cento) do valor 
mensal contratado, por cada infração cometida. 
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b) As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 
(sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a 
contratada cometer a mesma ou outra infração, cabendo aplicação EM 
DOBRO das multas correspondentes. 
 
c) Se houver reincidência da infração, o prazo de 07 (sete) dias 
corridos passa a contar a partir da aplicação desta, para voltar a 
ser considerada como infração simples, novamente. 
 
d) A atuação deverá acontecer dentro do prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas úteis após a verificação da ocorrência. 
 
e) A contratada terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para 
efetuar a defesa no que lhe achar pertinente, após o recebimento da 
multa. 
 
f) Após entrega da defesa a autuação, caberá à pessoa 
competente/responsável, em última instância administrativa, a 
decisão de manter ou não a penalidade imposta. 
 
g) A aplicação das multas será de competência da PMG. 
 
h) As infrações cometidas em domingos ou feriados serão aplicadas 
com os mesmos valores de dias úteis. 
 
i) Independente da aplicação do disposto nos itens anteriores, a 
licitante estará sujeita ainda, as demais penalidades previstas na 
lei que rege a presente licitação. 
 
j) Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser 
feita por escrito. 
 
k) Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total 
ou parcial do Contrato, poderão ainda ser aplicadas à Contratada as 
seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
 
l) Advertência por escrito. 
 
m) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento 
de contratar com o Município de Pombos - PE, pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
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n) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inc. IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:  
 
Os serviços relativos ao presente contrato deverão ser prestados de 
acordo com a melhor técnica aplicada à matéria, obedecendo o 
disposto no instrumento convocatório e seus anexos - parte 
integrante deste instrumento, independentemente de transcrição -, 
especialmente no Termo de Referência, bem como o disposto na 
legislação específica relativa ao objeto do contrato.  
 
a) Será de exclusiva responsabilidade da contratada o cumprimento 
das normas atinentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, 
bem como de quaisquer outras normas relacionadas aos serviços, por 
parte de seus empregados, não sendo atribuída, em hipótese alguma, 
qualquer culpa à contratante por acidentes ou sanções resultantes 
do descumprimento de tais normas.   
 
b) Nos preços contratados encontram-se incluídas todas as despesas 
decorrentes de fretes, seguros, tributos e quaisquer encargos 
sociais que incidam ou que venham a incidir direta ou indiretamente 
sobre o objeto ora contratado.  
 
c) A equipe da contratada deverá utilizar continuamente os 
equipamentos de proteção individual, não sendo atribuída, em 
hipótese alguma, qualquer culpa à contratante por acidentes ou 
sanções resultantes da não utilização de tais equipamentos.  
 
d) Sempre que houver necessidade a contratada deverá aumentar o 
efetivo de funcionários à disposição para execução dos serviços 
objeto do(s) contrato(s), sem que isso implique em qualquer ônus 
adicional à contratante.  
e) A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados.  
 
f) Nos preços contratados deverão estar incluídas todas as despesas 
decorrentes de fretes, seguros, tributos, encargos sociais, 
alimentação do pessoal, despesas com locomoção, vestuário e 
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equipamentos de proteção individual, bem como quaisquer outras 
despesas que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o 
objeto contratado.  
 
g) O servidor ou comissão designada pela autoridade competente para 
proceder o recebimento do serviço procederá mediante verificação a 
fim de constatar se o mesmo está sendo entregue conforme licitado, 
não caracterizando-se neste ato a aceitação do mesmo.  
 
h) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
um representante da Secretaria de Infraestrutura especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.  
 
i) O representante da Secretaria de Infraestrutura anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados.  
 
j) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO 
CONTRATO. 
 
a) A fiscalização do contrato a ser assinado posteriormente será 
exercida por XXXXXXXXXXXX. 
 
b) Além de atestar a Nota Fiscal emitida pela empresa, que ocorrerá 
após a constatação do regular fornecimento/execução, são também 
atribuições do Fiscal do Contrato: 
 
b.1. Controlar os prazos, bem como o cumprimento das demais 
cláusulas previstas no Contrato, buscando garantir a fiel execução 
contratual, inclusive quanto à substituição de material; 
b.2. Examinar o material fornecido ou preços e materiais 
substituídos ou aplicados na execução do contrato, a fim de 
constatar sua procedência e qualidade; 
b.3. Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações 
existentes entre o Município de Pombos e a empresa, assim como 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS  
 

Av. Joaquim Falcão, nº 109, centro – Pombos/Pernambuco, CEP 55.630-000 Fone 81 - 3536.1213 CNPJ nº 
11.049.848/0001 – 21  

“A Grande Obra é Cuidar do Povo” 

entre os diversos órgãos da Administração envolvidos direta ou 
indiretamente com o objeto contratual; 
b.4. Registrar as reclamações, impugnações e outras informações 
relevantes que, eventualmente, venham a ocorrer durante a execução 
do Contrato, mantendo para esse fim o controle através de um “Livro 
de Ocorrência” ou outro que o substitua; 
b.5. Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução 
Contratual ao Gestor do Contrato, bem como as matérias que 
ultrapassem a sua competência; 
b.6. Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e 
itens fornecidos/executados, no prazo previsto no Contrato, para 
efeito de pagamento. 
b.7. Caso os valores constantes nas planilhas e notas 
fiscais/faturas contenham qualquer incorreção, deverá ser 
justificada no mesmo prazo, razão pela qual deixará de ser atestada 
a veracidade das informações, sendo comunicada a Contratada para a 
devida correção. 
c) A gestão do contrato a ser assinado posteriormente será exercida 
pelo titular da Secretaria de Infraestrutura, Pombos, a quem caberá 
assinar o contrato, autorizar a celebração de termo aditivo para a 
alteração do contrato ou prorrogar o prazo, aplicar penalidade, 
rescindir o contrato, dentre outras relativas à atividade de 
gestão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO  
 
A subcontratação poderá ser de partes desses serviços ou de tarefas 
à subempreiteiras ou firmas especializadas, mediante prévia e 
expressa autorização da Administração Contratante, mantidas, 
contudo, integral única e exclusiva responsabilidade da empresa 
contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Nos termos do §3º do Art. 55 da Lei 8.666/93, no ato da liquidação 
da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos 
incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em 
conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320/64. 
 
Os serviços de Limpeza Urbana objeto deste Contrato serão regidas 
pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
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Especificações de Serviços e pelas demais especificações técnicas 
do projeto. Todos os serviços executados pela Contratada serão 
fiscalizadas pelo Contratante ou por prepostos do mesmo, obrigando-
se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos serviços e 
tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente 
sua função. 
 
Os materiais e equipamentos a serem utilizados serão os previstos 
no Edital, estando a utilização de similares que atendam às 
especificações técnicas, condicionadas à aceitação prévia e por 
escrito da Fiscalização. 
 
Nos serviços em vias públicas, a Contratada será responsável pela 
continuidade e segurança do tráfego nos trechos em construção e nas 
variantes de serviços, devendo sinalizá-los convenientemente, por 
sua conta, de conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, 
assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado ao Município ou a 
terceiros. 
 
Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não 
excederão aos limites estabelecidos no § 1°, do art. 65 da Lei 
Federal n° 8.666/93, observada a exceção prevista no inciso II do § 
2° do mesmo artigo. 
 
A Contratada é obrigada, às suas expensas, a comprar e manter 
livro(s) de ocorrências, aprovado(s) e rubricado(s) pelo Fiscal do 
contrato, onde serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrências, 
não sendo tomadas em consideração pelo Município de Pombos – PE 
reclamações ali não registradas. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE à luz das 
disposições constantes da Lei 8.666/93, dos princípios do direito 
público e, subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas 
que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
Elegem, as partes contratantes, o Foro de Pombos, Estado de 
Pernambuco, para solução de qualquer pendência oriunda deste 
contrato, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
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E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em 
(04) quatro vias de igual teor, para o mesmo fim juntamente com 
duas testemunhas no presente ato. 
 

Pombos, __ de ________ de 2022 
 

 
PREFEITO 

CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 

 
1 
– 

  2 
– 

 

 Nome:   Nome: 
 CPF nº.   CPF nº. 

 
VISTO DO JURIDICO: _____________________________________________. 
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2022 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2022 

 

MODALIDADE: DISPENSA DE Nº 003/2022 

 

 

CHAMADA PÚBLICA 
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A U T U A Ç Ã O 

 

 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, 
nesta cidade de Pombos do Estado de Pernambuco, na Sede da 
Prefeitura Municipal, faço autuação da autorização para abertura de 
processo licitatório, para contratação de empresa especializada 
para executar os serviços de Limpeza Urbana no município de Pombos. 
Através da dotação orçamentária e documentos que se seguem, do que 
para constar, faço este termo.  

Eu, _______________________________________Presidente da CPL o 
subscrevi.  
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