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- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2017 - 
   Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Conformidade com a Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar 123/06 e 147/2014 e demais legislações aplicáveis 

 

 
Objeto: DEDETIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS  
 
Interessado: Prefeitura Municipal de Botuverá e demais órgãos vinculados. 
 
Tipo: Menor Preço Por Global por Lote 
 
 

Entrega dos 
Envelopes: 

 

Pref. Mun. de Botuverá – Rua João Morelli,66 - Centro 
 

Data Limite: 09/10/2017 - Hora: 14:30hrs 
Abertura: 09/10/2017 - Hora: 14:30hrs 

 

Recursos 
Orçamentários: 

 
Órgão Orçamentário:11000 - Fundo Municipal De Saúde 
Unidade Orçamentária:11001 - Fundo Municipal De Saúde 
Programa:90 - Ações Gerais De Saúde 
Ação: 2.30 - Manutenção E Funcionamento Das Unidades De Saúde Da Família  
Órgão Orçamentário:4000 - Secretaria De Educação 
Unidade Orçamentária:4001 - Divisão De Educação 
Programa:25 - Ensino Fundamental E Valorização Do Magistério 
Ação:2.14 - Manutenção Do Ensino Fundamental E Valorização Do Magistério 
Órgão Orçamentário:6000 - Secretaria De Obras E Serviços Urbanos 
Unidade Orçamentária:6003 - Divisão De Saneamento 
Programa:110 - Ações De Saneamento 
Ação:2.23 – Man. Operação E Implantação De Redes Comunitárias De Água 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
*demais despesas serão incluídas durante a execução da Ata de Registro de Preços 

Condições de 
Pagamento 

Em até 30(trinta) dias após entrega. 

Prazo de Entrega: 5(cinco) dias após emissão de solicitação 

 

Botuverá-SC, 26 de Setembro de 2017. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2017 - Modalidade - Pregão Presencial Nº 39/2017  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Município de Botuverá, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de 

Botuverá, inscrita no CNPJ sob nº 83.102.350/0001-96, situada à Rua João Morelli, 66, centro, torna público, 

para conhecimento de todos os interessados que, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, e demais 

legislações aplicáveis, no dia 09/10/2017, às 14:30 HORAS, estará realizando licitação sob a modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL 

POR LOTE, objetivando à Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de 

Dedetização, Desratização, Limpezas de reservatórios de Água, e demais serviços, conforme cláusulas 

critérios e condições deste instrumento.  

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização, Limpeza de reservatório de Água, e demais 

serviços para os imóveis dos órgãos da administração pública do município de Botuverá, com 

fornecimento de Materiais e Equipamentos em conformidade com as especificações prescritas no Anexo 

I – Termo de Referência, parte integrante deste Edital; 

1.2 Os quantitativos do objeto desta licitação estão classificadas consoante ao disposto na LC123/06, 

com os itens destinados EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

2. DA RETIRADA DO EDITAL: 

 

2.1 O presente edital estará disponível no site www.botuvera.sc.gov.br,  link licitações. 

 

3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 

 

3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital 

deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração aos 

cuidados do Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo ainda, para efeito de 

agilização, serem encaminhados via e-mail: licitacao@botuvera.sc.gov.br . 

3.2 Outras informações no setor de licitações e contratos no endereço Rua João Morelli, 66, CEP-88.295-

000, centro, Botuverá/SC, e também pelo telefone: (47)3359-1170. 

 

4. DA VIGÊNCIA e DAS ENTREGAS: 

 

4.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de Até 12(doze) meses. 

4.2 O prazo de atendimento será de até 5(cinco) dias após envio do Empenho ou Autorização de 

Fornecimento e/ou Ordem de Serviços. 

 

5. DO(S)  PAGAMENTO(S): 

 

5.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s) dos serviços à vista da(s) nota(s) 

fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
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5.2 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será 

atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 1% 

(um por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die. 

 

5.3 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais 

Documentos inerentes ao Processo. 

 

6. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

6.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), 

demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante; 

6.2 A Revisão de Preços, observadas as prescrições do Art.65, letra “d”,  Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências 

incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo 

que: 

6.3 A CONTRATADA, deverá formular a CONTRATANTE requerimento para a revisão do contrato, 

comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, que tenha 

onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas; 

6.4 A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 

fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da 

proposta e do momento do pedido de revisão do contrato; 

6.5 Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos unitários comparativa 

entre a data da formulação da proposta, e do momento do pedido de revisão do contrato, contemplando os 

custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor global 

pactuado; e 

6.6 O CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará a 

CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

6.7 Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para negociar 

a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na 

proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 

6.8 Os efeitos financeiros da Revisão de Preços serão devidos a contar da data do evento que 

aumentou/diminuiu os custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de demonstrar, de 

forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se que não serão devidos juros de mora e/ou 

atualização monetária. 

6.9 Se observada a normalidade do andamento do contrato, não serão permitidos quaisquer tipos de reajuste 

do valor do mesmo. 

6.10 As alterações decorrentes de Revisões de Preços serão formalizadas por meio de Instrumentos Contratuais 

Aditivos, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

7.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data definida 

para abertura do certame. 

 

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS e do VALOR ESTIMADO: 
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8.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos provisionados no orçamento vigente, podendo 

serem remanejados para o exercício seguinte, nas seguintes contas:  

 

Órgão Orçamentário:11000 - Fundo Municipal De Saúde 

Unidade Orçamentária:11001 - Fundo Municipal De Saúde 

Programa:90 - Ações Gerais De Saúde 

Ação: 2.30 - Manutenção E Funcionamento Das Unidades De Saúde Da Família  

Órgão Orçamentário:4000 - Secretaria De Educação 

Unidade Orçamentária:4001 - Divisão De Educação 

Programa:25 - Ensino Fundamental E Valorização Do Magistério 

Ação:2.14 - Manutenção Do Ensino Fundamental E Valorização Do Magistério 

Órgão Orçamentário:6000 - Secretaria De Obras E Serviços Urbanos 

Unidade Orçamentária:6003 - Divisão De Saneamento 

Programa:110 - Ações De Saneamento 

Ação:2.23 – Man. Operação E Implantação De Redes Comunitárias De Água 

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 

 

8.2 Demais despesas poderão ser incluídas durante a execução da Ata de Registro de Preços e/ou do contrato. 

8.3 Valor estimado para contratações dos objetos do presente certame será de: R$ 89.045,00 (oitenta e 

nove mil, e quarenta cinco reais), conforme relação de serviços constantes no termo de referência anexo 

I do presente edital. 

8.4 Os valores de referência foram obtidos através de consulta com prestadores de serviços pertinentes 

ao objeto do presente certame. 

 

9. DA  PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS: 

 

9.1 Poderão participar da presente licitação, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, consoante art. 

48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que 

satisfaçam as condições do presente Edital; 

9.2 Não poderão participar: 

a) Empresas que não se enquadram como ME/EPP; 

b) Cuja falência ou recuperação judicial tenha sido decretada em concurso de credores, dissolução, 

liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) empresas suspensas ou que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 

órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal, sendo tal 

condição verificada no site http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis  

d) Cujos diretores, sócios ou responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura 

Municipal de Botuverá; 

e) Empresa com os impedimentos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 

f) Não poderão participar pessoas físicas; 

g) Não será admitida a participação de empresas em consórcio; 

 

9.3 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste Edital e 

em seu(s) anexo(s). 

 

10. DO  CREDENCIAMENTO: 
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10.1. No início da sessão, cada licitante far-se-á representar por seu titular ou pessoa devidamente credenciada, 

que deverá ter poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame, inclusive responder diligências formuladas pelo pregoeiro. 

10.1.1. O prazo para credenciamento encerra-se no momento em que o pregoeiro declarar a abertura da sessão 

do pregão. 

10.2. A pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante, desde que não concorram entre 

si no mesmo item/lote; 

10.3. Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 

10.4. O credenciamento do representante da licitante deverá ser efetuado da seguinte forma: 

 

a) No caso do representante SER SÓCIO OU SÓCIO-DIRETOR DA EMPRESA, o mesmo deverá 

apresentar o ato constitutivo, contrato social ou estatuto da mesma, onde deverão constar os poderes do 

representante presente. 

b) Caso o representante NÃO SEJA SÓCIO OU DIRETOR, o seu credenciamento far-se-á através de 

instrumento público ou particular de procuração, ou de Carta de Credenciamento (Anexo-II), que deverá ser 

assinado pelo representante legal da empresa participante, cuja legitimidade deverá ser comprovada através do 

ato constitutivo da mesma. 

c) Declaração Dando Ciência De Que Cumprem Plenamente Os Requisitos De Habilitação, conforme 

modelo (Anexo IV), assinada pelo representante legal. Podendo ser apresentada no ato do credenciamento, ou 

dentro do envelope da proposta de preços. 

d) Certidão Simplificada Emitida Pela Junta Comercial, da sede da empresa licitante, ou Declaração 

firmada por contador, declarando enquadramento de Micro Empresa-ME, ou Empresas de Pequeno Porte – 

EPP, , e no caso de micro-empreendedor individual apresentar o Certificado da Condição de Micro 

Empreendedor Individual para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas 

alterações. Essa certidão não poderá ter prazo de emissão, superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Obs.: a não apresentação do documento do item anterior (letra “d”), não implicará em inabilitação. Porém, 

pela falta identificação de enquadramento empresarial não será possível aplicação dos benefícios da 

LC123/2006 e da LC147/2014. 

10.5. A documentação para o credenciamento deverá ser apresentada antes da sessão, fora dos envelopes 

“Proposta” e “Documentação”, em uma via, original ou cópia autenticada por tabelião ou por servidor 

qualificado da administração promotora do processo. 

10.6. Documentos apresentados para o credenciamento emitidos via internet, não precisam ser autenticados. 

10.7. O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura não enseja 

a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 

10.8. O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de 

competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, 

decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso; 

 

11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

11.1 No dia, hora e local designados no item 12 deste Edital, o pregoeiro receberá os envelopes contendo as 

propostas de preços e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, 

na parte externa, a seguinte identificação:  

 

Envelope 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Prefeitura Municipal de Botuverá 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 47/2017  -  PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2017-SRP  
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Objeto: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 

Proponente:________________________CNPJ: _________________________ 

 

Envelope 02 – HABILITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Botuverá 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 47/2017  -  PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2017-SRP  

Objeto: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 

Proponente:_______________________________CNPJ: _________________________ 

 

11.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.   

11.3. Envelopes contendo Propostas e Documentos, enviados via correio e/ou transportadora, serão aceitos até 

o prazo previsto, SENDO REGISTRADOS classificados os valores originais. 

11.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação por servidor 

qualificado da administração. 

11.5. As certidões de regularidade e demais documentos emitidos via Internet, não precisam ser autenticados. 

As referidas certidões e documentos terão sua veracidade confirmada nos sítios correspondentes, pela 

Comissão de Licitação. 

 

12. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 

 

12.1 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentação de Habilitação poderão ser entregues no 

Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua João Morelli, 66, Centro, CEP-88.295-000, 

Botuverá/SC, até às 14:30 horas do dia 09 de Outubro de 2017; 

12.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 

intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 

responsabilizará por extravio ou atraso; 

12.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de Apoio, 

até a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o 

horário estabelecido para o início do certame. 

 

13. DA PROPOSTA: 

 

13.1 A proposta poderá ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa ou conforme modelo 

Anexo V, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 

e deverá conter os seguintes elementos: 

 

a) Razão Social, endereço completo, telefone/fax, CNPJ da proponente; 

b) Número do Processo e do Pregão; 

c) Descrição, de forma clara e completa, do ITEM do objeto desta licitação e seus elementos, com o 

qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital; 

d) Preço unitário e total de cada lote, com duas casas decimais após a vírgula; 

e) Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após entrega; 

f) Prazo de atendimento: 5(cinco) dias após emissão da autorização de fornecimento ou nota de 

empenho; 

g) Prazo de validade da proposta de no mínimo, 60(sessenta) dias; 
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h) Indicar o número da conta corrente, banco e respectiva agência através da qual deverá ser 

processado o pagamento. 

i) Nome, qualificação, endereço completo do signatário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e/ou do 

CONTRATO; 

j) Indicação de endereço de e-mail oficial para recebimento de todos as informações como: autorização 

de fornecimento, empenhos, advertências, multas, penalidades, etc pertinentes ao presente certame; 

 

13.2 Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: frete, 

seguro contra todos os riscos existentes, despesas trabalhistas e previdenciárias e demais tributos de qualquer 

natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes; 

13.3 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que 

ofertem apenas uma cotação para cada item no objeto desta licitação. 

13.4. Para efeito do saneamento, o pregoeiro junto com a equipe de apoio, mediante todos os 

participantes, terão a faculdade de promover a correção de eventuais falhas consideradas formais, que 

não acarretarão danos legais ao andamento do certame, em prol do Princípio da Ampla Participação e 

do Interesse Público. 

13.5. As falhas consideradas de ordem formal, que puderem ser sanadas durante a sessão pelo pregoeiro e/ou 

representante qualificado, não enseja motivo de desclassificação da proposta. 

13.6. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário sendo o valor total o apurado 

pela comissão. 

13.7. A apresentação da proposta será considerada como evidência e atestado de que a licitante examinou 

criteriosamente este edital e todos os seus documentos e anexos, aceitando integralmente os seus termos, e que 

o objeto cotado apresenta todas as características e especificações mínimas exigidas neste edital. 

 

14. DA HABILITAÇÃO: 

 

14.1 O Envelope nº2 “Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/cópia CNPJ; 

c) Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, sendo a Certidão Conjunta De Regularidade 

Com Fazenda Federal, que engloba informações quanto a Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e 

à Dívida Ativa da União, INSS (Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014). 

d) Certidão de regularidade de débito junto à FAZENDA ESTADUAL; 

e) Certidão Negativa de Débitos junto à FAZENDA MUNICIPAL da sede da licitante; 

f) CNDT-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço/CRF-FGTS; 

h) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, da Constituição 

Federal, assinada por representante(s) legal(is) da empresa; (modelo anexo III); 

i) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física ou na sede da firma individual, em ambos os casos com validade não superior a 60 (sessenta) 

dias da emissão. 

14.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

14.2.1 - Certificado de Registro ou Inscrição DA EMPRESA e DO RESPONSÁVEL TÉCNICO na 

entidade profissional competente, devidamente habilitado para o exercício das funções relativas às atividades 
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pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho (art. 8º - Resolução RDC nº 52/2009); 

14.2.1.1 A proponente deverá comprovar no ato da assinatura do contrato, que o seu responsável técnico faz 

parte do quadro funcional da empresa, cuja comprovação deverá ser feita por cópia do registro na carteira de 

trabalho ou ficha de registro funcional devidamente autenticada pela Delegacia Regional do Trabalho – DRT, 

ou Contrato de Prestação de Serviços, ou ainda, se o profissional for sócio da proponente, através do contrato 

social atualizado. 

14.2.2 – ALVARÁ SANITÁRIO devidamente atualizado junto à Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, 

da sede da licitante; 

14.2.3 – COMPROVAÇÃO OU ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, compatível em 

características com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) Atestado fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando o regular fornecimento do objeto; 

14.2.3.1 – O atestado solicitado no subitem anterior deverá conter nome e CNPJ da contratante e da pessoa 

jurídica contratada, tipo de serviço prestado, de preferência em papel timbrado, com data, assinatura e 

identificação; 

14.2.4 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO das Normas Regulamentadoras, NR33- Segurança e Saúde 

no Trabalho em Espaços Confinados e NR35-Trabalho em Altura referentes à segurança e saúde no trabalho 

de seus empregados. 

14.2.5 – Apresentar de FORMA FACULTATIVA, TERMO DE VISTORIA OU ATESTADO DE VISITA 

dos locais da prestação dos serviços, para conhecimento e condições para realização dos serviços. 

14.2.5.1 – Caso o licitante não tenha interesse ou necessidade de realizar as visitas, DEVERÁ apresentar 

Declaração aceitando todas as condições do local de contratação para a realização dos serviços por inteira 

responsabilidade. 

14.2.5.2 – A vistoria dos locais em que serão realizados os serviços poderá ser realizada pelo licitante até 

08/09/2017, sendo necessário prévio agendamento com responsável através do telefone (47)3359-1170 ou e-

mail: saneamento@botuvera.sc.gov.br . 

14.3 As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no máximo de até 30 

(Trinta) dias antes da data de recebimento das propostas, sendo atribuída a validade de até 60(sessenta dias). 

14.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada através de cartório 

competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou autenticada por servidor qualificado da Prefeitura. 

14.4.1. Documentos apresentados e que forem emitidos por sistema eletrônico de comunicação terão sua 

aceitação condicionada à verificação da autenticidade pela rede de comunicação internet, ou junto ao órgão 

emissor. 

14.5. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, 

desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada 

a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Prova de Regularidade relativa ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social – INSS. 

14.6. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar ao licitante, em qualquer momento, no curso da Licitação, 

quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento. 

14.7. A COMPROVAÇÃO de regularidade e demais informação pertinentes aos documentos de 

habilitação, poderão ser sanadas durante a sessão pelo pregoeiro e equipe de apoio, conforme disposto 

no Art.43, § 3º da Lei 8.666/93.  

14.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente edital e seus anexos, salvo quando solicitados neste edital. 

 

OBS.: Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos na fase de Credenciamento, a mesma 

fica dispensada de apresentá-lo novamente na fase de Habilitação. 

a) Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam dispensados de autenticação. 
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15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 
15.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o 

Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando 

início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, 

exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.  

 15.2. Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta” pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as 

especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

15.3. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 

conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos 

os preços unitários. 

15.4. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

15.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas na alínea anterior, serão selecionadas as 

propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

15.6. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 

sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se 

por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

15.7. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais 

empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

15.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 

podendo o pregoeiro no ato em curso definir os lances mínimos. 

15.9. Na etapa de lances não será aceito nenhum tipo de aparelho para comunicação com terceiros, salvo se o 

pregoeiro permitir, sendo os lances de inteira responsabilidade do licitante presente. 

15.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances. 

15.11. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de 

lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

15.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

15.13. Se houver empate, previsto no artigo 44, parágrafo 2º da Lei Complementar 123/2006, será assegurado o 

exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

15.13.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

15.13.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta for mais bem classificada, poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada, até então, vencedora do certame, situação em que sua proposta será 

declarada a melhor oferta, procedendo o(a) pregoeiro(a) à etapa de negociação de que trata o subitem 15.15. 

15.13.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do (a) Pregoeiro (a), sob 

pena de preclusão. 

15.13.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 15.14.1, será realizado sorteio entre elas, 

para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta. 

15.13.4. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances NÃO 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, sendo a vencedora da etapa de 

lances ME ou EPP não se procederá ao disposto nesses subitens. 
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15.13.5. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, será declarada a melhor 

oferta daquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

15.14. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

15.15. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, 

apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

15.16. Somente serão abertos os envelopes “habilitação” após encerrada a fase de lances e declarada a empresa 

vencedora do lote. 

15.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 

declarada vencedora do item para os quais apresentou a melhor proposta. 

15.18. Quanto à microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

15.18.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação na licitação, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43, da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

15.18.2. Não ocorrendo a regularização da documentação, no prazo previsto neste subitem, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação, 

assinatura do contrato ou outro instrumento que o substitua, ou revogar o(s) item(s) ou a licitação. 

15.19. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 

examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, 

em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

15.20. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa 

de pequeno porte. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o 

valor de referência definido pela administração pública. 

 

16. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

16.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios abaixo 

relacionados: 

16.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as 

especificações do edital e ofertar o Menor Preço GLOBAL POR LOTE considerando 

concomitantemente para esse efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item, 

constantes da planilha orçamentária; Visto que, a inobservância desta premissa enseja a desclassificação 

do lote/proposta, o que estiver em julgamento; 

16.3 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), é(são) IRRENUNCIÁVEL(IS) e o(s) preço(s) depois de 

negociado(s),  IRRETRATÁVEL(IS); 

16.4 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado e, outro(s) 

que, não desfigure(m) a validade jurídica, eventualmente configurado(s) na(s) Proposta(s) de Preço(s) 

do(s) Licitante(s), poderá(ao) ser devidamente corrigido(s), não se constituindo, de forma alguma, motivo 

para a desclassificação da Proposta; 

16.5 Na hipótese de todas as propostas forem desclassificadas, fica facultada ao Pregoeiro, se julgado 

conveniente, a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações. 
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17. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

 

17.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) exigido(s) 

ou se estiver(em)  ilegalmente formalizado(s), e que tais falhas não puderem ser sanada na sessão; 

17.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, hipótese 

em que será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 

17.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao Pregoeiro, convocar a 

ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de 

classificação; 

17.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 

substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de habilitação; 

17.5 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado ao Pregoeiro a aplicação das disposições 

do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

18. DO DIREITO AO RECURSO: 

 

18.1 Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com o 

prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 

18.2 Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na sessão pública acima 

referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a 

correr do término do prazo da recorrente; 

18.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso, são pressupostos de 

admissibilidade do recurso; 

18.4 O recurso será endereçado à Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do Pregoeiro, 

acompanhado de cópia autenticada do Ato Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e 

do documento de identificação do Outorgado, o qual será encaminhado à Autoridade Competente, para 

apreciação e decisão; 

18.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, 

posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de poderes 

conferidos ao signatário e da xerox do documento de identidade do Outorgado; 

18.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, 

aos cuidados do Pregoeiro, acompanhada de cópia autenticadas do Ato Constitutivo do Outorgante, do 

instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, nos termos do artigo 41 da 

Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

18.7 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas; 

18.8 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo legal 

e/ou subscrito(s_ por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo licitante. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S): 
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19.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato 

decorrente; 

19.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias 

a contar da data do seu recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o 

contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

19.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 

necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, pertinentes ao quantitativo, nos termos do 

parágrafo 1º da letra “d” do Inciso II do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

19.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital; 

19.5 Refazer o(s) serviço(s) reclamados, em prazo não superior a 3(três) dias úteis, contados na data da 

notificação, sem ônus para o erário; 

19.6 Cumprir com prazo de garantia mínima dos serviços de até 6(seis) meses; 

19.7 Atender a todas as normas que regem os serviços de dedetização regulamentadas pelos órgão 

fiscalizadores; 

19.8 Responder por todas as notificação pertinentes a execução dos serviços em desacordo com a 

legislação; 

19.9 Emitir laudos/certificados dos serviços executados, contendo todas as informações conforme 

legislação; 

19.10 Cumprir com prazo de execução; 

19.11 Fornecer produtos registrados na ANVISA, com eficácia para tais fins, os quais poderão ser verificados 

a qualquer momento pela Vigilância Sanitária do Município; 

19.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em razão de 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

19.13 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referidas aos serviços executados por 

seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de 

Botuverá; 

19.14 Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, 

responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte 

e descarga dos materiais nos locais de entrega; 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

20.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da data da Homologação; 

20.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 10 (dez) dias contados 

da data da sua emissão; 

20.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

20.4 Acompanhar permanentemente a execução dos serviços até a entrega definitiva; 

20.5 Notificar a contratada sempre que o serviço estiver sendo executado em desacordo com o 

estabelecido; 

20.6 Manter registro de todas as atividades executadas pela contratante; 

20.7 Fornecer todas as informações, com agendamento prévio dos locais que receberão os serviços; 

20.8 Providenciar se necessário, interdição dos locais que receberão os serviços; 

 

21. DO DIREITO DE RESERVA: 
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21.1 O Município de Botuverá, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 

devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei 

de Licitações; 

21.2 Aceitar os produtos, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação; 

 

22. DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 

 

22.1 De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 88 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, a 

licitante adjudicada que descumprir as condições deste edital, poderá a administração, garantida a prévia 

defesa, aplicar as seguintes penalidades:  

a) - Advertência;  

b) - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso do início de execução, prazo de entrega e 

por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido neste edital e seus anexos, até o máximo de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente;  

c) - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

d) - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, caso de o convocado não assinar o 

Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los 

no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas em lei; 

e) - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de 2 (dois) anos; e 

e) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

f) - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou se reconhecida força maior, devidamente justificado 

e aceito pela Administração Pública, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  

g) - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 

no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Botuverá e, no que couber às demais penalidades.  

22.2. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

das demais cominações legais; 

22.3. O Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação 

e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 

22.4. Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 

Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, 

nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 

22.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e ampla 

defesa. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

mailto:licitacao@botuvera.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 
CNPJ: Nº. 83.102.350/0001-96 - Rua João Morelli, 66 – Centro - CEP: 88295-000 

BOTUVERÁ – SC – Fone(47)3359-1170 – licitacao@botuvera.sc.gov.br 

 

14 

 

23.1 No interesse do Município de Botuverá, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou 

indenização, poderá(ão) ser: 

 

a) adiada a abertura da licitação; 

b) alterada(s) a(s) condição(coes) do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares; 

c) filmada(s) e/ou gravada(s) a(s) sessão(ões) e este meio ser utilizado como prova; 

23.2 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos 

Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e no site da Prefeitura 

www.botuvera.sc.gov.br. 

  

24. DO FORO: 

 

24.1 Fica eleito o foro da Comarca de Brusque, Estado de Santa Catarina, para as ações que porventura 

decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 

 

25. DOS ANEXOS: 

 

21.1. Integram a este processo os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo: Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo: Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da CF; 

Anexo IV – Modelo: Declaração de Habilitação; 

Anexo V - Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo VII – Minuta de contrato; 

Anexo VIII – Levantamento de preços; 

 

Botuverá, 26 de Setembro de 2017. 

_________________ 

José Luiz Colombi 

Prefeito 

 

 

Visto e aprovo os termos do edital e anexos: 

_______________________ 
Rodrigo Ivan Lazzarotti 

Advogado OAB: 12298/SC 

Assessor Jurídico 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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1 – LEGISLAÇÃO: 

 

O presente Termo de Referência Reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo Decreto 

Municipal nº 1.660, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, e demais legislações 

pertinentes. Pelas normas, legislações e regulamentos existentes na esfera federal, estadual ou municipal que norteiam a 

atividade objeto desta licitação. Pelas normas NR33 E NR35. Pelas normas ANVISA: RD 52/2009 Dispõe sobre o 

funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras 

providências. Portaria Ministério da Saúde/ Agência Nacional  de Vigilância Sanitária – ANVISA nº 2.914 de 12 de 

dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade de água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. E demais normas e resoluções da ANVISA pertinente ao objeto licitado. 

 

2 - JUSTIFICATIVA: 

 

2.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de desratização, dedetização e desinsetização, limpeza de reservatórios de agua, com fornecimento do material, 

equipamentos e mão de obra, para serem executados, cemitérios municipais, em imóveis das Unidades administrativos 

do Município de Botuverá. A Aquisição dos serviços tem por finalidade controlar, combater e eliminar pragas nocivas 

à saúde, de modo a evitar infecções e doenças, proporcionando o consumo seguro e o bem estar dos usuários, 

funcionários e visitantes. Além de estar atendo as normas da Vigilância Sanitária e demais órgãos fiscalizadores. 

 

3 – OBJETO: 

 

3.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

desratização, dedetização e desinsetização, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra. 

Devendo ser aplicado em áreas externas e internas como ralos, rodapés, pias, sanitários, balcão de pia, caixa de gordura, 

cemitérios e demais locais que se fizer necessários. Os produtos a serem utilizados  deverão ser de ultima geração, na 

sua fórmula liquida, gel, iscas parafinadas, etc devidamente registrada e  licenciada. A aplicação deverá ser feita por 

profissional qualificado, obedecendo as normas técnicas previstas pela vigilância sanitária e demais órgão fiscalizados. 

O serviço a ser executado deverá atender a NR33 (segurança e saúde nos espaços confinados) e NR35 (serviços em 

altura), conforme legislação. Na Desratização deverão ser aplicadas iscas ratificadas de 5g, em bloco  parafinado  

principio  ativo  a  base  de  brodifacoun,  inibindo  a  ingestão  humana  ou outros animais, como cachorros e gatos. 

O serviço terá garantia de 6(seis) meses, devendo ser revisado e se necessário efetuar reforço, sendo as armadilhas de 

iscas revisadas num período de 30 dias para segunda aplicação e avaliar os resultados. 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE: 

 

4.1 - As especificações e quantidades são as constantes deste anexo I, sendo dele parte integrante do edital convocatório. 

4.2 – As quantidades foram estimadas levando-se em conta a validade dos certificados, que serão consideradas de até 

6(seis) meses, podendo também serem remanejados para o exercício seguinte. 

4.3 – A quantidade estimada não gera obrigação de contratação da totalidade, ficando a critério da contratante a execução 

de acordo com a necessidade. 

 

5 – DO FORNECIMENTO 

 

5.1 O fornecimento deverá ser efetuado de forma parcelada e de acordo com a solicitação da Secretaria solicitante, 

após a Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria de Administração; 

 

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

 

6.1 O prazo de vigência do presente registro de preços será de até 12(doze) meses, podendo as contratações serem 

renovadas pelo mesmo período, nos termos dos Art. 57 e 65 da Lei 8.666/93. 
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7 – DAS QUANTIDADES  
 

7.1 – As quantidades e os tipos de serviços foram estimados para 12(doze) meses, conforme lotes abaixo relacionados: 

 

LOTE 1: AGRICULTURA 

Item QTDE UND DESCRIÇÃO  

1  2 Serv. 

Abatedouro Municipal, com área de aproximadamente 197m² : Desinsetização e Desratização 

Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, localizado 

na Rua Pedro Maestri, a 2km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa 

deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico 

e certificado. 

2  2 Serv. 

Secador de Cereais, com área de aproximadamente 220m²: Desinsetização e Desratização Interna 

e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, localizado na Rua 

Francisco Vicentini, a 2km do prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa 

deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico 

e certificado. 

3  2 Serv. 

Casa do Mel, com área de aproximadamente 175m² : Desinsetização e Desratização Interna e 

externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc localizado na Rua 

Francisco Vicentini, a 2km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa 

deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico 

e certificado. 

4 2 Serv. 

Secador de Cereais, sendo 1und: Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 250 litros (fibra) 

localizada no prédio na Rua Francisco Vicentini, a cerca de 2 km do prédio sede sesta prefeitura. 

Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

5 4 Serv. 

Casa do Mel, sendo 2und: Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 500 litros (fibra), localizado 

na Rua Francisco Vicentini, a 2km do Prédio sede desta prefeitura; 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

6 2 Serv. 

Abatedouro Municipal, sendo 1und: Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 2.000 

litros(fibra), localizado na Rua Pedro Maestri, a 2km do Prédio sede desta prefeitura; 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado 

 

LOTE 2: SAÚDE 

Item QTDE UND DESCRIÇÃO  

1  2 Serv. 

Unidade de Saúde da Localidade de Ribeirão do Ouro, com área de aproximadamente 389m²: 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos 

entre outros), etc, localizada na Rua Germano Barni, a 12km do Prédio sede desta prefeitura. Após a 

execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao 

setor responsável laudo técnico e certificado. 

2  2 Serv. 

Unidade de Saúde da Localidade de Águas Negras, com área de aproximadamente 189,68m²: 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos 

entre outros), etc, localizado na Rua AN 01, a 12 km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução 

do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 

3  2 Serv. 

Unidade de Saúde Centro, com área de aproximadamente 950m²: Desinsetização e Desratização 

Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, localizada na 

Rua João Morelli, 66, em frente do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo 

técnico e certificado. 

4 6 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 1.000 litros (fibra), sendo: 

1und Unidade Básica de Saúde Centro, na Rua João Morelli, a cerca de 50mts do prédio sede sesta 

prefeitura; 
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1und Unidade de Saúde de Águas Negras, na Rua AN 01, a cerca de 10km do prédio sede sesta 

prefeitura; 

1und Unidade Básica de Saúde Ribeirão do Ouro, na Rua Germano Barni, a cerca de 12km do 

prédio sede sesta prefeitura. 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado 

 

LOTE 3: CEMITÉRIOS E CAPELAS 

Item QTDE UND DESCRIÇÃO  

1  2 Serv. 

Capela Mortuária do Centro, com área de aproximadamente 310m² : Desinsetização e 

Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, 

localizado na Rua João Morelli, em frente do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do 

serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 

2  2 Serv. 

Capela Mortuária da localidade de Ribeirão do Ouro, com área de aproximadamente 205m²: 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos 

entre outros), etc, localizado na Rod. Germano Barni, SC486, a 12 km do Prédio sede desta prefeitura 

sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A 

empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

3  2 Serv. 

Capela Mortuária da Localidade de Águas Negras, com área de aproximadamente 170m² : 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos 

entre outros), etc, localizado na Rua AN 01, a 12km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução 

do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 

4  2 Serv. 

Cemitério Municipal da localidade de Ribeirão do Ouro, com área de aproximadamente 

5.600m² e 300 túmulos:  Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, 

baratas, formigas, ratos entre outros), etc, localizado na Rod. Germano Barni, SC486, a 12km do 

Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. 

A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

5  2 Serv. 

Cemitério Municipal da localidade de Águas Negras, com área de aproximadamente 3900m² e 

300 túmulos:  Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros), etc, localizado na Rua AN 01, em frente a Unidade de Saúde, a 12km 

do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. 

A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

6  2 Serv. 

Cemitério Municipal da localidade de Centro, com área de aproximadamente 6000m² e 500 

túmulos: Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros), etc, localizado na Rua João Morelli , em frente ao do Prédio sede desta 

prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda 

terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

7 4 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 1.000 litros (fibra), sendo: 

1und cemitério Municipal de Águas Negras, localizado na AN 01, a cerca de 10km do Prédio sede 

desta prefeitura; 

1und cemitério Municipal Ribeirão do Ouro, localizado na Rua Germano Barni, a cerca de 12km 

do Prédio sede desta prefeitura; 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

8 2 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 2.000 litros(fibra), sendo: 

1und cemitério Municipal do Centro, localizado na Rua João Morelli, em frente ao do Prédio sede 

desta prefeitura. 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado 

 

LOTE 4: ASSIST.SOCIAL/CRAS 

Item QTDE UND DESCRIÇÃO  
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1  2 Serv. 

CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, com área de aproximadamente 185m²: 
Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos 

entre outros), etc, localizado na Rua João Morelli , em frente ao do Prédio sede desta prefeitura. Após 

a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar 

ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

2  2 Serv. 

Centro de Convivência, com área de aproximadamente 880m²:  Desinsetização e Desratização 

Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, localizado 

na Rua Francisco Vicentini, a 2 km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo 

técnico e certificado. 

3 20 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 1.000 litros (fibra), sendo: 

1und Centro de Convivência, localizado na Rua Francisco Vicentini, a 2km do Prédio sede desta 

prefeitura; 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado 

 

LOTE 5: EDUCAÇÃO e ESPORTE 

Item QTDE UND DESCRIÇÃO  

1  2 Serv. 

Secretaria de Educação, com área de aproximadamente 160m²: Desinsetização e Desratização 

Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, localizado 

na Rua João Morelli, a 50mts do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa 

deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico 

e certificado. 

2  2 Serv. 

Jardim de Infância Anna Victória Pedrini, com área de aproximadamente 200m²: 
Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos 

entre outros), etc, localizado na Rua Pedro Merisio, a 300mts do Prédio sede desta prefeitura. Após 

a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar 

ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

3  2 Serv. 

Escola Municipal de Águas Negras, com área de aproximadamente 1.200 m²: Desinsetização e 

Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, 

localizado na Rua AN 01, a 12 km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo 

técnico e certificado. 

4  2 Serv. 

Escola Municipal de Alto Pedras Grandes, com área de aproximadamente 300m²: 
Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos 

entre outros), etc, localizado na Rodovia SC 486, a 10km do Prédio sede desta prefeitura. Após a 

execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao 

setor responsável laudo técnico e certificado. 

5  2 Serv. 

Escola Municipal Pedras Grandes, com área de aproximadamente 1.130 m²:  Desinsetização e 

Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, 

localizado na Rodovia SC 486, a 10km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço 

a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável 

laudo técnico e certificado. 

6  2 Serv. 

Escola Reunida Municipal Professora Maria Luiza da Silva Dias, com área de 

aproximadamente 1.000 m²: Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, 

voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, localizado na Rod. Germano Barni, a 12km do 

Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. 

A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

7  2 Serv. 

Creche Municipal, com área de aproximadamente 170 m²: Desinsetização e Desratização Interna 

e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc, localizado na Rua 

Onório Comandolli, a 300mts do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa 

deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico 

e certificado. 

8  2 Serv. 

Ginásio de Esportes do Imigrante, com área de aproximadamente 1.100 m²: Desinsetização e 

Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc,  

localizado na Rua Paulo Ozimoski, centro, a 800mts do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução 
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do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 

9  2  

Ginásio de Esportes Vilson Colzani, com área de aproximadamente 1.000m²: Desinsetização e 

Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, ratos entre outros), etc,  

localizado na Rod. Germano Barni, SC486, a 12km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução 

do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 

10  6 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 350 litros (fibra) localizada na Escola de Águas 

Negras, a cerca de 10km do prédio sede sesta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa 

deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico 

e certificado. 

11  4 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 500 litros (fibra), sendo: 

1und Escola Pedras Grandes na Rodovia Pedro Merizio, SC486, Km4, a cerca de 5km sede da 

prefeitura; 

1und Creche Municipal, a cerca de 400mts do prédio sede sesta prefeitura; 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

12  14 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 1.000 litros (fibra), sendo: 

1und Escola de Águas Negras, a cerca de 10 km do prédio sede sesta prefeitura; 

1und Jardim Anna Victória Pedrini, a cerca de 300mts do prédio sede sesta prefeitura 

2und Escola Municipal Maria Luiza da Silva Dias, a cerca de 12km do prédio sede sesta prefeitura; 

1und Ginásio de Esportes Vilson Colzani, Ribeirão do Ouro, localizado na Rod. Germano Barni, 

SC486 cerca de 12km da sede desta prefeitura; 

2und Ginásio de Esportes do Imigrante, localizado na Rua Paulo Ozimoski, a cerca de 800mts do 

Prédio sede desta prefeitura. 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado 

13  2 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de Água 5.000 litros (fibra), fácil acesso, localizada no 

Ginásio de Esportes do Imigrante, localizado na Rua Paulo Ozimoski, a cerca de 800mts da sede 

desta prefeitura.  

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

14  5 Serv 
Limpeza e Desinfecção de reservatório de água de 500 litros (fibra): item adicional de reserva 

para imóveis não previstos nos itens anteriores. 

15  5 Serv 
Limpeza e Desinfecção de reservatório de água de 1.000 litros (fibra): item adicional de reserva 

para imóveis não previstos nos itens anteriores. 

 

 

LOTE 6: RESERVATÓRIOS REDE 

Item QTDE UND DESCRIÇÃO  

1 2 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água de 10.000 litros de fibra: fácil acesso, sem 

eletricidade, Localizada na localidade de Pedras Grandes, Morro do Macaco à 13km do prédio 

sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A 

empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

2 12 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de Reservatório de água de 25.000 litros de fibra, sendo: 

1und Localizada na localidade de Ribeirão do Ouro à 8km do prédio sede desta prefeitura e 300 

metros de acesso a pé, difícil acesso e sem eletricidade; 

1und Localizada na localidade de Águas Negras, Morro do Buettner à 10km do prédio sede desta 

prefeitura, fácil acesso e sem eletricidade; 

1und Localizada na localidade de Ribeirão do Ouro, Beira Rio à 12km do prédio sede desta 

prefeitura e 800 metros de acesso a pé, difícil acesso e sem eletricidade. 

1und Localizada na localidade de Pedras Grandes à 6km do prédio sede e 800 metros de acesso a 

pé, difícil acesso e sem eletricidade; 

1und Localizada na localidade de Salto de Águas Negras à 9km do prédio sede desta prefeitura, 

difícil acesso e sem eletricidade; 
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1und Localizada na localidade de Lageado de Fora à 9km do prédio sede desta prefeitura e 1 km de 

acesso a pé, difícil acesso e sem eletricidade. 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

3 2 Serv. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água de 30.000 litros de alvenaria: difícil acesso e sem 

eletricidade. Localizada na Águas Negras à 12km do prédio sede e 500metros de acesso a pé.  

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que 

entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

  

LOTE 7: DEDETIZAÇÃO DEMAIS 

1  10.000 M2 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, formigas, 

ratos entre outros),etc, em imóveis públicos não especificados nos itens anteriores. Após a execução 

do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 

 

8-  CUSTO TOTAL ESTIMADO 

 

8.1 - O custo total estimado é R$ 89.045,00 (oitenta e nove mil e quarenta e cinco reais). 

 

9 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

9.1 - O Prazo para prestação dos serviços, que deverá iniciar em até 5(cinco) dias após encaminhamento da Nota de 

Empenho, Autorização de fornecimento ou ordem de serviços, expedida pela Secretaria de Administração, com a 

descriminação dos locais e tipos de serviços; 

9.2 - Excepcionalmente, havendo impossibilidade no cumprimento do prazo estabelecido, a Contratada deverá 

apresentar justificativa por escrito, indicando o tempo adicional necessário, cuja aceitação dependerá de análise da 

Secretaria. 

9.3 - Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados cumprindo as determinações e especificações 

de cada produto solicitado. 

9.4 - Para a execução dos serviços que são reguladas pelas normas NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em 

Espaços Confinados e NR 35 - Trabalho em Altura, deverá o profissional designado pela Contratada a realizar o 

serviço, apresentar para o responsável da Secretaria o certificado do curso de aptidão referentes as NR 33 e NR 35, 

que refere-se a segurança e saúde no trabalho de seus empregados. 

9.5 - O serviço deverá ser realizado em horário comercial em dias úteis, caso seja necessário horário diferenciado e 

aos sábados, devido às peculiaridades do serviço, deverá ser realizado com autorização prévia dos integrantes da 

fiscalização, bem como deverá ser feito agendamento prévio com o responsável de cada Unidade; 

9.6 - A CONTRATADA deverá fornecer EPIs a todos os funcionários, conforme sua função e risco de seus serviços. 

A CONTRATANTE não terá quaisquer responsabilidades em caso de acidentes com funcionários ou terceiros. 

Deverão ser observadas todas as normas de segurança do trabalho; 

9.7 - A CONTRATADA deverá observar todas as leis ambientais, sanitárias vigentes, quer de âmbito Federal, 

Estadual ou Municipal; 

9.8 - Todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para execução dos serviços serão de 

responsabilidade única da empresa contratada; 

9.9 - Todas as despesas na prestação dos serviços, como manutenção, combustível, seguros, encargos social, 

trabalhistas e danos a terceiros, inclusive insalubridade dos seus funcionários, serão de responsabilidade da contratada; 

9.10 – A CONTRATADA deverá fornecer o comprovante de execução de serviço, com o prazo de assistência técnica 

e demais informações necessárias, conforme Resolução RDC 52/2009. 

9.11 - Os produtos químicos domissanitários, utilizados na execução dos serviços deverão estar devidamente 

registrados e liberados pelo Ministério da Saúde, conforme estabelece a Resolução Normativa – RDC nº18 de 29 de 

fevereiro de 2000, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e demais normas em vigentes. 

9.12 Os produtos desinfestantes utilizados deverão ser de boa qualidade, ter alto alcance de extermínio e atender à 

norma – RDC Nº 18, de 29 de fevereiro de 2000, da ANVISA e demais normas vigentes. 
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9.13 - Produtos desinfetantes são produtos destinados à aplicação em domicílios e suas áreas comuns, no interior de 

instalações, edifícios públicos ou coletivos e ambientes afins para controle de insetos, roedores e outros animais 

incômodos e nocivos à saúde. 

9.14 - Todas as iscas para roedores deverão ser substituídas por novas, independentes das condições em que se 

encontram; 

9.15 - Deverá ser fornecida a planilha referente ao Relatório de Serviço de Inspeção, com quantidades de pontos 

monitorados. 

9.16 – Os serviços deverão, ser acompanhadas por representante da Secretaria/Autarquia/fundação;  

9.17 - Todos os produtos de desinsetização, desratização e descupinização, usados deverão ser enviadas as FISPQ’s 

(Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos). 

9.18 - A Contratada deverá fornecer laudo técnico, devidamente assinado pelo responsável técnico, referente aos 

serviços realizados de prevenção e controle em até 15 (quinze) dias após a devolução desses; 

9.19 - A contratada deverá refazer os serviços de controle de pragas e vetores nas áreas em que for verificada a 

ineficácia dos serviços prestados, sem ônus extras para a Contratante. 

 

10 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

10.1 - O pagamento ocorrerá em até 30(trinta) dias após o recebimento efetivo da fatura/nota fiscal, juntamente com 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS, com os locais, datas e medições assinado pelo responsável de cada setor ou unidade 

da Secretaria requisitante. 

 

10.2. A respectiva nota fiscal deverá ser acompanhada de certidões negativas de débito (INSS,  FGTS, CND Estadual, 

CND Municipal, Dívida Ativa da União). 

 

10.3. Os pagamentos estarão sujeitos as descontos de tributos municipais, estaduais, federais, conforme legislação 

vigente. 

 

10.4 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado 

monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 1% (um por 

cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die. 
 

11– GARANTIA DOS SERVIÇOS:  

 

11.1 Os serviços de desratização deverão ter garantia de no mínimo 03 (três) meses a partir dos serviços prestados, demais 

serviços deverão ter garantia mínima de 06 (seis) meses a partir da realização; 

 

11.2 - O reaparecimento da praga antes dos prazos de garantia estipulados acima, após cada aplicação caracteriza 

ineficiência do produto/aplicação, devendo ser reforçada. 

 

11.2.1 - A prestação dos serviços acima citados poderá ser solicitada, a título de reforço ou quando não tiver um resultado 

positivo, a qualquer momento pela Contratante, sem ônus para a mesma, inclusive, para refazer, no todo ou em parte, os 

serviços em que se verifiquem a presença indesejável de roedores, insetos, etc. 

 

12 – FISCALIZAÇÃO:  

 

12.1 - Os objetos integrantes do registro de preços desta licitação serão objetos de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante indicados por cada secretaria usuárias da presente ata, com atribuições 

específicas. 

 

12.2 – A Fiscalização é exercida pelas Secretarias e demais órgãos, não exclui nem reduz a responsabilidade da Empresa 

vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade 

do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
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12.3 – A fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto da ata, se em desacordo com as 

especificações e as Cláusulas Contratuais. 

 

12.4 – Quaisquer exigências da Fiscalização, inerente ao objeto da licitação, deverão ser prontamente atendidas pela 

empresa vencedora, sem ônus para as Secretarias/Fundações/Autarquias. 

 

 

 

________________ 

Arno Carlos Wilbert 

Requisitante 

 

 

 

_________________ 

João Kennedy Paulini 

Coordenador do Processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 
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CREDENCIAMENTO 
 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)____________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________e CPF sob nº ________________________, a 

participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Botuverá, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL , na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa ________________________________________, inscrita sob o CNPJ 

nº_____________________________________ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

 

 

__________________, em ____ de______de 2017. 

 
 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Carimbo 

Nome, função e assinatura do credenciante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO III 
 

mailto:licitacao@botuvera.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 
CNPJ: Nº. 83.102.350/0001-96 - Rua João Morelli, 66 – Centro - CEP: 88295-000 

BOTUVERÁ – SC – Fone(47)3359-1170 – licitacao@botuvera.sc.gov.br 

 

24 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
(inciso XXXIII do art. 7° da CF) 

 
 
 
A empresa............................................................................, inscrito no CNPJ n°..........................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).............................................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ..........................................., DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
 

Local e data:............................................ 
 
 

________________________________ 
(Representante legal) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 
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DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2017, que a 

empresa __________________________________, inscrita sob o CNPJ____________________________________ 

atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no 

Edital convocatório. 

____________________, em ____ de_________ de 2017. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 

 

 
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não possui regularidade fiscal na data da 

sessão, a mesma deverá constar nesta Declaração que atende aos requisitos necessários à habilitação, com exceção da regularidade 

fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 

 

Empresa:  

Endereço: Bairro: 

CEP: Cidade/UF 

Fone/Fax: CNPJ: 

Dados bancários: 

Responsável da ATA SRP (nome, CPF, endereço, qualificação): 

Endereço de e-mail Oficial: 

 

Lote:… 

Item Descrição dos Serviços Qtde. R$unit. RS Total 

     

     

     

     

     

TOTAL DO LOTE Nº____R$.........(...........) 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA: 5(cinco) dias após emissão da Autorização. 

COND.PGTO: À PRAZO EM ATÉ 30(trinta) DIAS APÓS ENTREGA 

TODAS AS DEMAIS CONDIÇOES CONFORME EDITAL! 

 

Local e data: 

_______________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

Carimbo da empresa: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

cnpj 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 

 

Aos .....dias do mês de ..... de 2017, O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede no prédio da Prefeitura, inscrita no CNPJ n° 83.102.350/0001-96, sediada na Rua João Morelli, 66, centro, 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ LUIZ COLOMBI, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 455.167.669-

15, residente e domiciliado na Rua 09 de Junho, nº s/nº, Ribeirão Porto Franco, Botuverá/SC, doravante denominado 

MUNICÍPIO, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, e das demais normas legais aplicáveis, em 

face da classificação das  propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 39/2017, Ata de julgamento de preços, 

homologada pelo Exmo. Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços tendo sido, os referidos preços, oferecidos 

pelas empresas cujas propostas classificadas no certame. 

 

EMPRESAS REGISTRADAS: 

............... 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 

1. Registro de preços para serviços de dedetização, desratização, desinsetização, limpeza e desinfecção de reservatórios 

de agua, com fornecimento do material, equipamentos e mão de obra, pelo período de 01 (um) ano, para serem 

executados, cemitérios municipais, em imóveis das Unidades administrativos do Município de Botuverá, conforme 

disposto no edital PP39/2017, Termo de Referência e abaixo descriminados: 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE E DOS PREÇOS 

 

1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01 (um) ano, a partir da sua assinatura. 

 

2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Botuverá não será obrigado a adquirir o 

objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê- lo através de outra 

licitação quando julgar conveniente, observando-se a preferência em relação ao preço, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 

legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

 

3. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente ata de registro de preços é o informado na planilha em anexo, 

de acordo com a respectiva classificação. 

 

4. Em cada fornecimento de produtos decorrentes desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 

constantes do Pregão Presencial nº 39/2017, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

 

CLÁUSULA III - DO PRAZO  

 

1. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Até 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho, 

Autorização de Fornecimento, ordem de serviços (Planilha de execução das atividades), ou conforme combinado entre 

as partes.  

1.1. Excepcionalmente, havendo impossibilidade no cumprimento do prazo estabelecido, a Contratada deverá apresentar 

justificativa por escrito, indicando o tempo adicional necessário, cuja aceitação dependerá de análise da Secretaria. 

 

2. Demais condições deverão ser de acordo com o disposto no edital e termo de referência, anexo I do edital. 

 

CLÁUSULA IV – GARANTIA DOS SERVIÇOS 
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1 Os serviços de desratização deverão ter garantia de no mínimo 03 (três) meses a partir dos serviços prestados, demais 

serviços deverão ter garantia mínima de 06 (seis) meses a partir da realização; 

 

2 - O reaparecimento da praga antes dos prazos de garantia estipulados acima, após cada aplicação caracteriza ineficiência 

do produto/aplicação, devendo ser reforçada. 

 

2.1 - A prestação dos serviços acima citados poderá ser solicitada, a título de reforço ou quando não tiver um resultado 

positivo, a qualquer momento pela Contratante, sem ônus para a mesma, inclusive, para refazer, no todo ou em parte, os 

serviços em que se verifiquem a presença indesejável de roedores, insetos, etc. 

 

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO e DA(s) DOTAÇÕES: 

 

1. O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias após recebimento da Nota Fiscal, atestada de conformidade de entrega 

dos serviços.  

 

2. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do MUNICIPIO, o valor devido será atualizado pelo INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor ou índice oficial que venha a substituí-lo, a ser calculado “pro rata die”, desde o dia 

do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento. 

 

3. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de 

regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e perante o FGTS - CRF. 

 

4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

5. O pagamento somente será efetuado quando do cumprimento integral do empenho/Ordem de serviço. 

 

6. A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, deverão ser retificadas/substituídas/complementadas, sendo que o prazo 

de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a Contratante; 

 

7. No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado 

monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 1% (um por 

cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die. 
 

8. As despesas decorrentes das aquisições oriundas do Pregão presencial 39/2017 e da presente Ata de Registro de Preços 

estão contempladas no Orçamento Geral do Município, em especial nas dotações constantes nos pedidos e/ou requisições 

dos usuários da presente ata. 

 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

1. O fornecimento dos serviços se dará conforme as necessidades das Secretarias e demais órgãos usuários desta Ata de 

Registro de Preços. 

2. No momento da entrega, o recebedor tem o direito de inspecionar os serviços/produtos entregues. Se a qualidade não 

corresponder às especificações exigidas no Edital que procedeu a presente Ata, os serviços/produtos serão rejeitados, 

devendo ser substituído pela empresa contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do aviso. 

 

CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA EXECUTORA 

1. Além de cumprir o disposto no edital Pregão Presencial nº 39/2015 e todos seus Anexos, deverá também: 

 

a) responsabilizar-se integralmente pelo controle e qualidade dos serviços; 

 

b) Comparecer em Juízo nas ações trabalhistas e previdenciárias propostas por seus empregados contra si, ou propostas 

contra o MUNICÍPIO, assumindo o dolo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do 
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Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive honorários advocatícios, 

custas judiciais e demais cominações e sucumbências; 

 

c) cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidos na Constituição Federal, na CLT em seus artigos 

154 a 201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 08/07/78 da Secretaria de Segurança no Trabalho e do Ministério 

do Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitário, nas normas contidas em acordo e convenções 

coletivas de trabalho e nas convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. 

 

d) Responsabilizar-se exclusivamente por todas as despesas e obrigações relativas à assistência médica (inclusive 

atendimento médico dentro do local de trabalho em função de acidente ou mal súbito), previdência social, seguro contra 

acidente e quaisquer implicações de natureza trabalhista e fiscal de seus empregados; 

 

e) Manter, durante toda a execução do presente termo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial e seus anexos. 

 

f) Responsabilizar-se por indenizações em decorrência de danos materiais e/ou pessoais ou prejuízos causados, por ação, 

ou omissão sua, ou de seus prepostos, às Secretarias ou a terceiros, bem como pela inobservância ou infração de 

dispositivos legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão da execução dos serviços. 

 

g) A recusa da detentora em receber o pedido dentro do prazo estipulado caracterizará inexecução contratual e acarretará 

na aplicação das penalidades previstas na presente ata. 

 

h) Comunicar por escrito a Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Compras e Licitações, ocorrendo 

qualquer motivo que impeça a empresa vencedora de cumprir a execução dos serviços, antes do recebimento do empenho, 

para a adoção das providências cabíveis; 

 

i) Responsabilizar-se pela revisão ou refazer, às suas custas, quaisquer serviços que venham a ser considerados, pelas 

Secretarias como errados, insuficientes ou inadequados. 

 

j) Caberá à empresa o fornecimento dos produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários e suficientes à 

eficiente execução do contrato, comprometendo-se a empregar na execução do serviço  apenas materiais/produtos de 

qualidade superior, ou seja, gel, pó químico, inseticida, iscas, conforme a praga e vetor a ser combatido, devidamente 

reconhecidos, atestados e aprovados pelos órgãos de controle sanitários Federal, Estadual e, se for o caso, Municipal; 

 

l) Todo produto utilizado deverá estar aprovado pelos órgãos públicos e ser inócuo à saúde humana, e os equipamentos, 

ferramentas e instrumentos deverão estar em bom estado de conservação; 

 

m) Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o 

fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

 

n) Designar a execução dos serviços dentro dos padrões de saúde por intermédio de pessoas devidamente qualificadas, 

com cursos técnicos específicos da mão de obra oferecida, observando os procedimentos técnicos recomendados pelos 

fabricantes; 

 

o) Identificar os empregados que realizarão os serviços, os quais deverão estar uniformizados; 

 

p) empresa vencedora é responsável por realizar ampla divulgação dos possíveis efeitos adversos (residuais) dos produtos 

utilizados, bem como todas as precauções que deverão ser tomadas pelos profissionais que atuam no prédio, antes e após 

a aplicação dos produtos. 
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q) A empresa especializada deverá afixar cartazes informando a realização da desinfestação, com a data da aplicação, o 

nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

 

CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

1. Além das previstas no edital, a contratante terá: 

 

a) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

b) Supervisionar os serviços objeto deste Termo de Referência, através de servidor designado, exigindo presteza e 

qualidade na execução e correção das falhas eventualmente detectadas; 

c) Notificar à Empresa, fixando-lhe prazo para corrigir falhas e serviços insuficientes e/ou mal executados; 

d) Permitir livre acesso às instalações, quando solicitado pela Empresa, de acordo com as normas de segurança 

adotadas pelas Secretaria ou órgãos requisitantes; 

e) Exigir o afastamento de qualquer empregado que esteja sem condições para trabalhar, assim como os que não 

estiverem cumprindo com suas obrigações; 

f) Encaminhar nota de empenho ou, autorização de fornecimento ou, ordem de serviços, contendo todas as informação 

do tipo de serviços, quantidades e locais; 

 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

 

1. As penalidades serão aplicadas de conformidade com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis, 

conforme dispostas no edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA X - CONTROLE ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

1.Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente 

comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações ou 

de redução dos preços praticados no mercado ou, ainda, no caso de reajuste quando a data de apresentação da proposta 

e a data final de vigência da Ata ultrapassar 1 (um) ano. 

 

2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço 

a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Secretaria Gestora da Ata de Registro 

de Preços, para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 

3. Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços ficar comprovado que os preços registrados 

são incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o 

direito de aplicar o disposto no artigo 24 inciso VII da Lei nº 8.666/93 e alterações, efetuando a compra direta, por valor 

não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. 

4. A alteração em consequência do equilíbrio econômico-financeiro se procederá conforme disposto no edital. 

 

CLÁUSULA XI - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

 

1. O fornecedor terá seu registro cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

 

1.1. A pedido do fornecedor, quando: 

 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou força 

maior; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do produto; 
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c) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 

(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula IX desta Ata, caso não aceitas 

as razões do pedido. 

 

1.2. Por iniciativa da Administração, quando: 

 

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

b) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas. 

 

1.3. Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 

 

a) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

b) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de fornecimento dos materiais decorrentes 

da Ata de Registro de Preços; 

c) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 

Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes; 

 

2. Em qualquer das hipóteses acima, concluso o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

 

CLÁUSULA XII - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será cancelada: 

 

1.1. Automaticamente: 

a) por decurso de prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 

c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 

 

2. a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 1.2 da Cláusula XI e cláusula XII 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços e/ou correio eletrônico; 

3. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 

Diário Oficial do Município-DOMSC, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação. 

 

CLÁUSULA XIII - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 

 

1. Cabe a Secretaria Municipal Administração a gestão da Ata de Registro de Preços, sendo que a fiscalização é de 

responsável de cada órgão Usuário desta ata através do fiscal designado para tanto. 

 

2. A emissão das Notas de empenho, sua retificação ou cancelamento será de responsabilidade da cada Secretaria ou 

órgão participante da ata quando de sua necessidade. 

 

CLÁUSULA XIV – FISCALIZAÇÃO 

 

1. Os objetos integrantes do registro de preços desta licitação serão objetos de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante indicados por cada Secretaria ou órgãos usuários da presente ata, com atribuições específicas. 

2. A Fiscalização é exercida pelas Secretarias e órgão, não exclui nem reduz a responsabilidade da Empresa vencedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. 
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3. Secretarias e órgãos, através de fiscais designados, se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto da ata, 

se em desacordo com as especificações e as Cláusulas Contratuais. 

4.Quaisquer exigências da Fiscalização, inerente ao objeto da licitação, deverão ser prontamente atendidas pela empresa 

vencedora, sem ônus para a Secretaria. 

 

CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1.Integram esta Ata, o Edital modalidade Pregão presencial nº 39/2017 e as propostas das empresas classificadas no 

certame supra numerado. 

 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações e demais normas aplicáveis. 

 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes desta Ata resultante do Edital que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no foro da Comarca de 

Brusque/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Botuverá, .........de ..................de 2017 .  

 

 

______________ 

José Luiz Colombi 

Prefeito 

 

______________ 

Empresa registrada 

Nome, cargo 

 

 

_______________ 

Gestor da ata 

Nome, cargo 

_______________ 

Fiscal da ata 

Nome, cargo 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 

 
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº..../2017. 
  

Termo de Contrato de serviços de Dedetização, Desratização, Limpeza de Caixas D’agua e demais serviços, 
celebrado entre o MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa abaixo qualificada, 
autorizado através Processo Licitatório nº47/2017-Pregão Presencial nº39/2017, e clausulas seguintes: 
  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, CNPJ: 83.102.350/0001-96 

Endereço (sede): Rua João Morelli, 66, CEP-88.295-000, Centro, Botuverá/SC. 
Representada por: JOSÉ LUIZ COLOMBI, brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF sob 
o nº 455.167.669-15, residente e domiciliado na Rua 09 de Junho, Bairro Ribeirão Porto Franco, 
cidade de Botuverá(SC) 

 
CONTRATADA:Empresa:.............., CNPJ: .......Endereço: .............. fone:............. 

Representante: .................,inscrito no CPF: ............., RG................., residente na...............nº...., 
CEP..........., cidade de............. 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1. Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização, Limpeza de reservatório de Água, e demais serviços para os imóveis 

dos órgãos da administração pública do município de Botuverá, com fornecimento de Materiais e Equipamentos em 

conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) e DA VIGÊNCIA: 

2.1 O prazo de atendimento será de 5(cinco) dias após envio de nota de empenho, autorização de fornecimento, ordem de serviços 

ou outros equivalentes. 

2.2 A sua vigência será da data da sua assinatura até ............., ficando adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 

2017, podendo ser prorrogado nos Termos do Inciso II, do art. 57. Da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 

1. O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, será de R$ ................................................, conforme 

relação de itens abaixo: 

...... 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s) dos produtos à vista da(s) nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos 

termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram 

atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo. 

4.3 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente 

nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 1% (um por cento) e juros de mora de 6% (seis por 

cento) ao ano, pro rata die. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 

5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), demonstrado(s) através 

de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos provisionados no orçamento vigente, na seguinte dotação: 

:::::::: 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Além Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital PP39/2017, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato decorrente, deverá 

também: 

a) responsabilizar-se integralmente pelo controle e qualidade dos serviços; 
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b) Comparecer em Juízo nas ações trabalhistas e previdenciárias propostas por seus empregados contra si, ou propostas contra o 

MUNICÍPIO, assumindo o dolo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição 

de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive honorários advocatícios, custas judiciais e demais 

cominações e sucumbências; 

c) cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidos na Constituição Federal, na CLT em seus artigos 154 a 

201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 08/07/78 da Secretaria de Segurança no Trabalho e do Ministério do Trabalho e 

Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitário, nas normas contidas em acordo e convenções coletivas de trabalho e 

nas convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. 

d) Responsabilizar-se exclusivamente por todas as despesas e obrigações relativas à assistência médica (inclusive atendimento 

médico dentro do local de trabalho em função de acidente ou mal súbito), previdência social, seguro contra acidente e quaisquer 

implicações de natureza trabalhista e fiscal de seus empregados; 

e) Manter, durante toda a execução do presente termo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial e seus anexos. 

f) Responsabilizar-se por indenizações em decorrência de danos materiais e/ou pessoais ou prejuízos causados, por ação, ou omissão 

sua, ou de seus prepostos, às Secretarias ou a terceiros, bem como pela inobservância ou infração de dispositivos legais, regulamentos 

ou posturas vigentes em razão da execução dos serviços. 

g) A recusa da detentora em receber o pedido dentro do prazo estipulado caracterizará inexecução contratual e acarretará na 

aplicação das penalidades previstas na presente ata. 

h) Comunicar por escrito a Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Compras e Licitações, ocorrendo qualquer motivo 

que impeça a empresa vencedora de cumprir a execução dos serviços, antes do recebimento do empenho, para a adoção das 

providências cabíveis; 

i) Responsabilizar-se pela revisão ou refazer, às suas custas, quaisquer serviços que venham a ser considerados, pelas Secretarias 

como errados, insuficientes ou inadequados. 

j) Caberá à empresa o fornecimento dos produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários e suficientes à eficiente 

execução do contrato, comprometendo-se a empregar na execução do serviço  apenas materiais/produtos de qualidade superior, ou 

seja, gel, pó químico, inseticida, iscas, conforme a praga e vetor a ser combatido, devidamente reconhecidos, atestados e aprovados 

pelos órgãos de controle sanitários Federal, Estadual e, se for o caso, Municipal; 

k) Todo produto utilizado deverá estar aprovado pelos órgãos públicos e ser inócuo à saúde humana, e os equipamentos, ferramentas 

e instrumentos deverão estar em bom estado de conservação; 

l) Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes 

do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

m) Designar a execução dos serviços dentro dos padrões de saúde por intermédio de pessoas devidamente qualificadas, com cursos 

técnicos específicos da mão de obra oferecida, observando os procedimentos técnicos recomendados pelos fabricantes; 

n) Identificar os empregados que realizarão os serviços, os quais deverão estar uniformizados; 

o) empresa vencedora é responsável por realizar ampla divulgação dos possíveis efeitos adversos (residuais) dos produtos utilizados, 

bem como todas as precauções que deverão ser tomadas pelos profissionais que atuam no prédio, antes e após a aplicação dos 

produtos. 

p) A empresa especializada deverá afixar cartazes informando a realização da desinfestação, com a data da aplicação, o nome do 

produto, grupo químico, telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental. 

q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor 

inicialmente contratado, pertinentes ao quantitativo, nos termos do parágrafo 1º da letra “d” do Inciso II do Artigo 65 da Lei 8.666/93 

e Diplomas Complementares; 

r) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 

habilitação exigidas neste Edital; 

s) Refazer o(s) serviço(s) reclamados, em prazo não superior a 3(três) dias úteis, contados na data da notificação, sem ônus para o 

erário. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Além das previstas no edital, a contratante terá: 

a) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

b) Supervisionar os serviços objeto deste Termo de Referência, através de servidor designado, exigindo presteza e qualidade na 

execução e correção das falhas eventualmente detectadas; 

c) Notificar à Empresa, fixando-lhe prazo para corrigir falhas e serviços insuficientes e/ou mal executados; 

d) Permitir livre acesso às instalações, quando solicitado pela Empresa, de acordo com as normas de segurança adotadas pelas 

Secretaria ou órgãos requisitantes; 

e) Exigir o afastamento de qualquer empregado que esteja sem condições para trabalhar, assim como os que não estiverem 

cumprindo com suas obrigações; 

f) Encaminhar nota de empenho ou, autorização de fornecimento ou, ordem de serviços, contendo todas as informação do tipo de 
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serviços, quantidades e locais; 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 As penalidades serão aplicadas de conformidade com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis, 

conforme dispostas no edital e seus anexos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela 

CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA 

12.1 O Município de Botuverá, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público devidamente justificado, 

ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 59 da Lei de Licitações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 

13.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal   nº  

1.660/14 e 1.142/2007,   Lei  Complementar   123/2006,  subsidiariamente   na   Lei   8.666/93  e  Diplomas Complementares e, 

pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições 

de Direito Privado; 

13.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais 

do direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1Fica eleito o foro da Comarca de Brusque/SC, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente 

de qual seja o domicílio da CONTRATADA; 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. 

 

Botuverá, em ...... de .......... de 2017. 

 

______________ 
Prefeito Municipal 

 

__________________ 

Empresa Contratada 

 

_________________ 

Gestor do contrato 

 

_________________ 

Fiscal do Contrato 
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ANEXO VIII  - LEVANTAMENTO DE PREÇOS 
     

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
A B C Média 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No prédio do Abatedouro Municipal, com área de 

aproximadamente 197m² localizado na Rua Pedro Maestri, a 2km do Prédio sede 

desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. 

A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 680,00 390,00 890,00 653,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) no prédio do Secador de Cereais, com área de 

aproximadamente 220m², localizado na Rua Francisco Vicentini, a 2 km do prédio 

sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e 

reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e 

certificado. 690,00 410,00 950,00 683,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No prédio da Casa do Mel, com área de 

aproximadamente 175m² localizado na Rua Francisco Vicentini, a 2 km do Prédio 

sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e 

reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e 

certificado. 670,00 390,00 890,00 650,00 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No prédio da Unidade de Saúde da Localidade de 

Ribeirão do Ouro, com área de aproximadamente 389m² localizado na Rua 

Germano Barni, a 12 km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 945,00 440,00 1.200,00 861,67 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No prédio da Unidade de Saúde da Localidade de 

Águas Negras, com área de aproximadamente 189,68m² localizado na Rua AN 01, 

a 12 km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá 

fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo 

técnico e certificado. 790,00 355,00 890,00 678,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No prédio da Unidade de Saúde Centro, com área de 

aproximadamente 950m² localizado na Rua João Morelli, 66, em frente do Prédio 

sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e 

reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e 

certificado. 1.650,00 910,00 600,00 1.053,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No prédio da Capela Mortuária do Centro, com área 

de aproximadamente 310m² localizado na Rua João Morelli, em frente do Prédio 

sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e 

reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e 

certificado. 690,00 400,00 1.150,00 746,67 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No prédio da Capela Mortuária da localidade de 

Ribeirão do Ouro, com área de aproximadamente 205m², localizado na Rua 

Germano Barni, a 12 km do Prédio sede desta prefeitura sede desta prefeitura. Após a 

execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá 

que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 
670,00 370,00 1.090,00 710,00 

mailto:licitacao@botuvera.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 
CNPJ: Nº. 83.102.350/0001-96 - Rua João Morelli, 66 – Centro - CEP: 88295-000 

BOTUVERÁ – SC – Fone(47)3359-1170 – licitacao@botuvera.sc.gov.br 

 

37 

 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No prédio da Capela Mortuária da Localidade de 

Águas Negras, com área de aproximadamente 170m² localizado na Rua AN 01, a 

12km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá 

fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo 

técnico e certificado. 630,00 330,00 920,00 626,67 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No cemitério Municipal da localidade de Ribeirão do 

Ouro, com área de aproximadamente 5600m² e 300 túmulos, localizado na Rua 

Germano Barni, a 12 km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 
3.600,00 1.170,00 2.890,00 2.553,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No cemitério Municipal da localidade de Águas 

Negras, com área de aproximadamente 3900m² e 300 túmulos, localizado na Rua 

NA 01, em frente a Unidade de Saúde, a 12 km do Prédio sede desta prefeitura. Após a 

execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá 

que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 
3.600,00 970,00 2.250,00 2.273,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) No cemitério Municipal da localidade de Centro, com 

área de aproximadamente 6000m² e 500 túmulos, localizado na Rua João Morelli , 

em frente ao do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa 

deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável 

laudo técnico e certificado. 7.000,00 1.220,00 2.890,00 3.703,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) no prédio do CRAS-Centro de Referência de 

Assistência Social, com área de aproximadamente 185m², localizado na Rua João 

Morelli , em frente ao do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 630,00 330,00 890,00 616,67 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) no Centro de Convivência, com área de 

aproximadamente 880 m², localizado na Rua Francisco Vicentini, a 2 km do Prédio 

sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e 

reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e 

certificado. 1.560,00 850,00 1.450,00 1.286,67 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) na Secretaria de Educação, com área de 

aproximadamente 160 m², localizado na Rua João Morelli, a 50 mts do Prédio sede 

desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. 

A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 660,00 315,00 850,00 608,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) no Jardim de Infância Anna Victória Pedrini, com 

área de aproximadamente 200 m², localizado na Rua Pedro Merisio, a 300mts do 

Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer 

revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico 

e certificado. 680,00 315,00 980,00 658,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) na Escola Municipal de Águas Negras, com área de 

aproximadamente 1.200 m², localizado na Rua AN 01, a 12 km do Prédio sede desta 

prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A 

empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 1.100,00 1.000,00 1.250,00 1.116,67 
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Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) na Escola Municipal de Alto Pedras Grandes, com 

área de aproximadamente 300m², localizado na Rodovia SC 486, a 10km do Prédio 

sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e 

reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e 

certificado. 680,00 340,00 950,00 656,67 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) na Escola Municipal Pedras Grandes, com área de 

aproximadamente 1.130 m², localizado na Rodovia SC 486, a 10km do Prédio sede 

desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. 

A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 1.050,00 970,00 1.450,00 1.156,67 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) na Escola Reunida Municipal Professora Maria Luiza 

da Silva Dias, com área de aproximadamente 1.000 m², localizado na Rod. 

Germano Barni, a 12km do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 1.000,00 960,00 1.650,00 1.203,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) na Creche Municipal, com área de aproximadamente 

170 m², localizado na Rua Onório Comandolli, a 300mts do Prédio sede desta 

prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A 

empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 630,00 315,00 790,00 578,33 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) Ginásio de Esportes do Imigrante, com área de 

aproximadamente 1.100 m², localizado na Rua Paulo Ozimoski, centro, a 800mts do 

Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer 

revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico 

e certificado. 950,00 840,00 1.650,00 1.146,67 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) Ginásio de Esportes Vilson Colzani, com área de 

aproximadamente 1.000 m², localizado na Rod. Germano Barni, s/n, centro, a 12km 

do Prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer 

revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico 

e certificado. 1.150,00 840,00 1.250,00 1.080,00 

Desinsetização e Desratização Interna e externa (insetos rasteiros, voadores, baratas, 

formigas, ratos entre outros) em imóveis públicos não especificados nos itens 

anteriores. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A 

empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 1,50 1,68 2,50 1,89 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 250 litros (fibra) localizada no prédio do 

Secador de Cereais, na Rua Francisco Vicentini, a cerca de 2 km do prédio sede 

sesta prefeitura. Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. 

A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 150,00 40,00 225,00 138,33 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 350 litros (fibra) localizada na Escola de 

Águas Negras, a cerca de 10 km do prédio sede sesta prefeitura. Após a execução 

do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar 

ao setor responsável laudo técnico e certificado. 155,00 60,00 225,00 146,67 
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 Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 500 litros (fibra), sendo: 

1und Escola Pedras Grandes na Rodovia Pedro Merizio, SC 486, Km 4, a cerca de 5 

km do prédio sede sesta prefeitura; 

1und Creche Municipal, a cerca de 400mts do prédio sede sesta prefeitura; 

2und Casa do Mel, localizado na Rua Francisco Vicentini, a 2km do Prédio sede desta 

prefeitura; 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa 

ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 
190,00 70,00 225,00 161,67 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 1.000 litros (fibra), sendo:1und Centro 

de Convivência, localizado na Rua Francisco Vicentini, a 2km do Prédio sede desta 

prefeitura;1und Escola de Águas Negras, a cerca de 10 km do prédio sede sesta 

prefeitura;1und Jardim Anna Victória Pedrini, a cerca de 300mts do prédio sede sesta 

prefeitura2und Escola Municipal Reunida Maria Luiza da Silva Dias, a cerca de 12km 

do prédio sede sesta prefeitura;1und Unidade Básica de Saúde Centro, na Rua João 

Morelli, a cerca de 50mts do prédio sede sesta prefeitura;1und Unidade de Saúde de 

Águas Negras, na Rua AN 01, a cerca de 10km do prédio sede sesta prefeitura;1und 

Unidade Básica de Saúde Ribeirão do Ouro, na Rua Germano Barni, a cerca de 12km 

do prédio sede sesta prefeitura.1und cemitério Municipal de Águas Negras, localizado 

na AN 01, a cerca de 10km do Prédio sede desta prefeitura;1und cemitério Municipal 

Ribeirão do Ouro, localizado na Rua Germano Barni, a cerca de 12km do Prédio sede 

desta prefeitura;1und Ginásio de Esportes Vilson Colzani, Ribeirão do Ouro, 

localizado na Rua Germano Barni, a cerca de 12km do Prédio sede desta 

prefeitura;2und Ginásio de Esportes do Imigrante, localizado na Rua Paulo Ozimoski, 

a cerca de 800mts do Prédio sede desta prefeitura.*Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado 

250,00 80,00 250,00 193,33 

Limpeza e Desinfecção de caixa de água de 2.000 litros(fibra), sendo: 

1und Abatedouro Municipal, localizado na Rua Pedro Maestri, a 2km do Prédio sede 

desta prefeitura; 

1und cemitério Municipal do Centro, localizado na Rua João Morelli, em frente ao do 

Prédio sede desta prefeitura. 

*Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa 

ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado 
340,00 90,00 300,00 243,33 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de Água 5.000 litros (fibra), fácil acesso, 

localizada no Ginásio de Esportes do Imigrante, localizado na Rua Paulo Ozimoski, 

a cerca de 800mts do Prédio sede desta prefeitura. *Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 390,00 120,00 395,00 301,67 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água de 10.000 litros de fibra, fácil 

acesso e sem eletricidade. Localizada na localidade de Pedras Grandes, Morro do 

Macaco à 13km do prédio sede desta prefeitura. Após a execução do serviço a 

empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor 

responsável laudo técnico e certificado. 450,00 180,00 480,00 370,00 

mailto:licitacao@botuvera.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 
CNPJ: Nº. 83.102.350/0001-96 - Rua João Morelli, 66 – Centro - CEP: 88295-000 

BOTUVERÁ – SC – Fone(47)3359-1170 – licitacao@botuvera.sc.gov.br 

 

40 

 

Limpeza e Desinfecção de Reservatório de água de 25.000 litros de fibra, sendo: 

1und Localizada na localidade de Ribeirão do Ouro à 8km do prédio sede desta 

prefeitura e 300 metros de acesso a pé, difícil acesso e sem eletricidade; 

1und Localizada na localidade de Águas Negras, Morro do Buettner à 10km do prédio 

sede desta prefeitura, fácil acesso e sem eletricidade; 

1und Localizada na localidade de Ribeirão do Ouro, Beira Rio à 12km do prédio sede 

desta prefeitura e 800 metros de acesso a pé, difícil acesso e sem eletricidade. 

1und Localizada na localidade de Pedras Grandes à 6km do prédio sede e 800 metros 

de acesso a pé, difícil acesso e sem eletricidade; 

1und Localizada na localidade de Salto de Águas Negras à 9km do prédio sede desta 

prefeitura, difícil acesso e sem eletricidade; 

1und Localizada na localidade de Lageado de Fora à 9km do prédio sede desta 

prefeitura e 1 km de acesso a pé, difícil acesso e sem eletricidade. 

 Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão e reforço. A empresa 

ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e certificado. 

900,00 220,00 550,00 556,67 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água de 30.000 litros de alvenaria, difícil 

acesso e sem eletricidade. Localizada na Águas Negras à 12km do prédio sede e 

500metros de acesso a pé. *Após a execução do serviço a empresa deverá fazer revisão 

e reforço. A empresa ainda terá que entregar ao setor responsável laudo técnico e 

certificado. 900,00 340,00 650,00 630,00 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água de 500 litros (fibra) item adicional 

de reserva para imóveis não previstos nos itens anteriores. 190,00 70,00 225,00 161,67 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água de 1.000 litros (fibra) item 

adicional de reserva para imóveis não previstos nos itens anteriores. 250,00 80,00 250,00 193,33 
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