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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 

- PROCESSO Nº041/2014 – 
 
 
 
“A Prefeitura Municipal de Iguape, Estado de São Paulo, torna público e aos interessados em 
participar do PREGÃO PRESENCIAL nº00/2014, do tipo “MENOR PREÇO” por prestação de serviço, 
objeto: “Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços para Realizar Manejo de 
Pombos, nas Unidades Escolares da Rede de Ensino Municipal. 
 

Especificações nos Anexos do Edital, que será regido pela Lei Federal nº 10.520 de 
17/07/2002, Subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993 com alterações 
posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
  O recebimento dos envelopes pela Pregoeira dar-se-á no dia 06/06/2014 a partir das 
10h00min, Envelope nº 1 (Proposta de Preço) e nº 2 (Habilitação), recebendo no mesmo ato o 
credenciamento dos interessados em participar do certame. LOCAL: Paço Municipal, telefone (013)3848-
6805. 
 
  O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir de 22/06/2014, o qual 
deverá ser retirado na Prefeitura Municipal de Iguape – SP, no endereço Rua XV de novembro, 272-centro. 
 
    

 
 
 
 
 
 

Iguape /SP, 22 de maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO  

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 
PROCESSO Nº041/2014 

 
 
 
Regido pela Lei nº 10.520/2002 
 
Tipo: Menor Preço por prestação de serviços 
 
Pregão nº 007/2014 
Processo nº041/2014 
Tipo: MENOR PREÇO, global 
Data: 06/06/2014 
Horário: 10h00min 
Local: Rua XV de novembro, 272 
 
 
A PREGOEIRA DESIGNADO POR ESTA PREFEITURA, através da Portaria nº 002/2013, de 02 de janeiro 
de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima indicado, 
fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com as condições e 
especificações previstas neste Edital e em seus Anexos:  
 
Este procedimento licitatório obedecerá integralmente à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, 
subsidiariamente, às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

1.1 O objeto desta é a escolha da melhor proposta de preço para a contratação de empresa 
especializada em prestação de Serviços de Manejo de Pombos nas Unidades Escolares 
Municipais, conforme especificação em anexos: 

 
Os participantes deverão realizar vistoria técnica nas localidades discriminadas no objeto deste 
Edital, onde será executado o serviço contratado, visando tomar conhecimento de todas as 
informações e condições físicas locais, pra cumprimento das obrigações objeto presente da 
licitação. 
O Departamento de Educação do município de Iguape, na pessoa da sua Diretora, fornecerá 
atestado de vistoria técnica, atestando que o participante compareceu e realizou as vistorias, 
cujos documentos deverão ser apresentados em original, no ato da abertura do certame. Em ato 
concomitante com o credenciamento, sob pena de não participação; 
A vistoria de que trata o item, deverá ser agendada junto ao Departamento de Educação do 
Município de Iguape. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0076.2027   
CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.3099.098 
DR.02.262-00 
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2 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Esta licitação será de âmbito nacional, podendo dela participar empresas que satisfaçam as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
2.2.1 Que estejam em recuperação judicial, em processo de concordata ou de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução ou liquidação; 
 
2.2.2 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda, 
cooperativas; 
 
2.2.3 Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar com a administração pública, 
nos termos do inciso III do artigo 87, da Lei nº 8.666/93; 
 
2.2.4 Que tenham sido declaradas inidôneas nos termos do inciso IV do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93; 
 
2.2.5 Estrangeiras que não funcionem no País; e 
 
2.2.6 Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
2.3 Não serão admitidas nesta licitação a participação de pessoas físicas; 
 
 
3 CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO QUANTO À HABILITAÇÃO 
 
3.1 No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada licitante far-se-á representar da 
seguinte forma: 
 
3.1.1 Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia autenticada ou original do estatuto ou 
contrato social, ou instrumento específico que lhe confira poderes para tanto, devendo identificar-se 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente;  
 
3.1.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por instrumento público ou particular de procuração, 
com poderes para formular ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
em nome da representada, conforme modelo apresentado nos Anexos deste Edital, devendo identificar-se 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.  
 
3.2 Somente estas pessoas terão poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame. 
 
3.3 Os licitantes deverão apresentar, separada de qualquer dos envelopes relacionados no subitem 4.1, 
declaração de que cumprem plenamente as condições contidas neste edital e seus anexos, bem como os 
requisitos de habilitação ali definidos, na forma dos Anexos deste edital. 
 
3.3.1 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para que 
possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar nº 123/2006, por ocasião do 
credenciamento, deverão informar na declaração solicitada no subitem 3.3, sob as penas da lei, que 
atendem aquela condição. 
 
3.3.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste edital. 
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3.3.3 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC nº 123/06, sujeitará o licitante às 
sanções previstas no Código Penal e neste Edital. 
 
4 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 
4.1 A documentação e a proposta, devidamente assinadas, deverão ser entregues no local, dia e horário 
fixados para a Licitação, em envelopes lacrados e distintos, contendo em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres: 
 
Envelope “1”: Proposta de Preço 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
ENDEREÇO 
 
Envelope “2”: Documentos de Habilitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
ENDEREÇO 
 
4.2 As propostas deverão ser datilografadas ou emitidas em equipamento de informática, em 01 (uma) via, 
elaborada em língua portuguesa com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, mencionando o número deste Pregão, e deverão conter: 
 
4.2.1 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação; caso a proposta omita o prazo de validade, este será entendido como sendo o de 60 
(sessenta) dias; 
 
4.2.2 Nome da empresa proponente, CNPJ e endereço completo; 
 
4.2.3 Indicação do banco, número da conta corrente e da agência (código e endereço) do licitante, bem 
como nome, número da Carteira de Identidade, CPF, estado civil e endereço residencial, para fins de 
assinatura do contrato; 
 
4.2.4 O preço por serviço prestado da contratação deverá ser apresentado em valores numéricos da moeda 
corrente nacional, ao qual será pago pela Prefeitura Municipal de Iguape – SP. 
 
4.2.4.1 O resultado do serviço deverá ser apresentado na forma de relatório, em meio físico, contendo de 
forma clara e objetiva o resultado solicitado. 
 
4.2.5 Prazo para apresentação dos trabalhos, não superior a 12 (doze) meses, contados da assinatura do 
contrato. Caso as propostas omitam o prazo para apresentação do trabalho, esse será entendido como 
sendo aqui estipulado. 
 
4.3 A proposta terá que ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
4.4 Os preços propostos deverão compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e 
previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da 
presente contratação. 
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4.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou com irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
4.6 A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura do Envelope Proposta. 
 
4.7 A falta do CNPJ/CPF e/ou endereço completo poderá ser suprida, também, por aqueles constantes dos 
documentos apresentados dentro do Envelope da Documentação de Habilitação. 
 
4.8 Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às de outros licitantes ou que 
apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal como proposta alternativa. 
 
4.9 As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela Pregoeira, caso contenham erros de soma 
e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço total, hipótese em que prevalecerá sempre o 
primeiro. 
 
5 CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 
5.1 Para habilitação no presente pregão, o licitante deverá: 
 
5.1.1 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação: 
 
a) declaração de que não possuem em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregam menor 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos; 
 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus 
administradores; 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
f) Prova de regularidade para com a: 
 
g) Fazenda Federal, consistindo na apresentação de certidão conjunta expedida pela Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou das seguintes certidões, de acordo com o art. 62 do 
Decreto-Lei nº 147, de 03/02/67: 
 
h) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita 
Federal; e 
 
i) Certidão quanto à Dívida Ativa da União. 
 
j.2) Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante, mediante certidão emitida pela Secretaria da 
Fazenda Estadual ou órgão correspondente, dando quitação, no mínimo, em relação ao ICMS; 
 
l.3) Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, mediante certidão emitida pela Secretaria de 
Finanças Municipal ou órgão correspondente, dando quitação, no mínimo, em relação ao ISS; 
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m) Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou outro meio de prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social, devidamente atualizada; 
 
n) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente 
atualizado; 
 
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
 
Qualificação Econômico-Financeira: 
 
p) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
 
q) Apresentação obrigatória do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
 
r) Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com os respectivos 
termos de abertura e de encerramento do livro registrados na Junta Comercial; 
 
s) A empresa interessada deverá apresentar a respectiva prova de arquivamento na Junta Comercial; 
 
5.2 A documentação solicitada deverá ser apresentada no dia e hora da abertura deste Pregão, inserida em 
envelope lacrado que conterá no anverso a referência "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", nome e 
endereço da empresa, menção a esta licitação e a indicação "ENVELOPE 2", como indicado no subitem 4.1 
deste Edital. 
 
5.3 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentos de 
habilitação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será 
inabilitado, não se admitindo complementação posterior à sessão. 
 
5.3.1 Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela internet, poderão ter sua autenticidade 
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que, havendo 
discordância entre o documento apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a segunda. 
 
5.4 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a superveniência de fato impeditivo de sua 
habilitação (esta declaração somente deverá ser apresentada em caso positivo). 
 
6 - DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO À HABILITAÇÃO  
 
6.1 Para fins de habilitação, os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 
 
6.1.1 Em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ/CPF e endereço respectivo; e  
 
6.1.2 Em original, por qualquer processo de cópia a ser autenticada pela Pregoeira ou por servidor da 
Equipe de Apoio, ou já autenticados por cartório competente, ou, ainda, por publicação em órgão da 
imprensa oficial. 
 
6.2 Somente serão autenticadas pela Pregoeira ou servidor da Equipe de Apoio, cópias que possam ser 
conferidas com o documento original. 
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6.3 Os prazos de validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal e dos demais documentos 
serão aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á como prazo de validade para a 
documentação apresentada, cujo prazo seja condição para sua validade, o de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da sua emissão. 
 
6.3.1 O documento apresentado deverá ter validade, no mínimo, até a data da sessão do pregão, 
oportunidade em que será devidamente verificada. 
 
6.4 Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital. 
 
6.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado, ressalvado o disposto no 
subitem 8.15 
 
7 SESSÃO DO PREGÃO 
 
7.1 A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 
habilitação serão realizados no local, data e horário indicado no preâmbulo deste Edital, sendo 
recomendável a presença dos participantes com quinze minutos de antecedência em relação ao horário 
previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á da seguinte forma: 
 
7.1.1 Os licitantes serão credenciados na forma do item 3 deste Edital; 
 
7.1.2 Após o credenciamento, a sessão será declarada aberta pela Pregoeira, e a partir de então não se 
admitirá mais novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes;  
 
7.1.3 Haverá o recolhimento dos envelopes contendo as propostas de preço e documentos de habilitação; 
 
7.1.4 Os envelopes serão abertos para conferência e posterior rubrica pela Pregoeira e licitantes presentes; 
 
7.1.5 Será feita análise da conformidade com as exigências do Edital; 
 
7.1.6 Proceder-se-á à classificação das propostas de preços para fins de lances verbais, observando-se as 
prescrições do item 8 e seus subitens. 
  
8 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 
 
8.1 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as especificações 
contidas neste Edital e ofertar o MENOR PREÇO, por serviço prestado, na forma estabelecida no subitem 
4.2.4, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 
 
8.2 Serão proclamados pela Pregoeira, para participarem da fase de lances, o proponente que apresentar a 
proposta de MENOR PREÇO, por serviço prestado e os proponentes que apresentarem as propostas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela de menor valor apresentada. 
 
8.3 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira 
classificará as melhores propostas seguintes àquelas já efetivamente selecionadas, até no máximo de 3 
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas.  
 
8.4 Os lances verbais serão formulados pelos proponentes de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. 
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8.5 Na hipótese de duas ou mais propostas classificadas apresentarem preços iguais, a Pregoeira 
promoverá sorteio para definir qual dos licitantes registrará primeiro seu lance verbal. 
 
8.6 A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, que definirá a seqüência 
dos lances seguintes. 
 
8.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de ordenação das propostas. 
 
8.8 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades cabíveis. 
 
8.9 A oferta de lance não poderá ser inferior a R$0,05 (cinco centavos); 
  
8.10 Após este ato será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 
de menor preço.  
 
8.11 A Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.  
 
8.12 Sendo aceitável a oferta será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a 
tiver formulado. 
 
8.13 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda a este edital. 
 
8.14 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Pregão. 
 
8.15 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes na ordem de classificação, e a sua qualificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 
a ele adjudicado o objeto deste Pregão. 
 
8.16 Caso não se realizem lances verbais ou, havendo, após a decisão quanto à aceitabilidade da proposta 
classificada em primeiro lugar, a pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor.  
 
8.17 A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes “Documentos de Habilitação” dos demais licitantes. 
 
8.18 Após a assinatura do contrato ou expirada a validade das propostas, os licitantes poderão retirar os 
envelopes referidos no subitem anterior, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de sua inutilização. 
 
8.19 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 
ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes, facultada a assinatura 
dos membros da equipe de apoio. 
 
8.20 O descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos implicarão na 
desclassificação da proposta. 
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8.21 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica prevalecerão as da proposta. 
 
9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1 Será emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, após a homologação da licitação. 
 
9.2. O pagamento pela conclusão dos trabalhos será recebido pela empresa contratada, vencedora da 
licitação, após o recebimento dos recursos, pela prefeitura objeto deste Edital, após verificação que 
comprove que os serviços executados encontram-se de acordo com o termo contratual 
 
9.2.1 O pagamento será, mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente atestado pela autoridade 
competente. 
 
9.2.2 As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser encaminhado (a)s somente para a 
unidade gestora, a qual deverá confirmar o seu recebimento. 
 
9.3 Para execução do pagamento, o contratado deverá fazer constar da nota fiscal/fatura, recibo ou 
congênere correspondente, emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrões, em letra bem legível, em nome 
da Prefeitura Municipal de Iguape - SP, CNPJ nº 45.550.167/0001-64 o nome do Banco, o número de sua 
conta bancária e a respectiva Agência. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES 
deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
9.4  Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura, recibo ou congênere motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da 
recusa. 
 
9.5 A empresa vencedora do certame deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa 
que apresentou a documentação na fase de habilitação. 
 
9.6 Por razões de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os 
serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o 
ano seguinte. 
 
10 DO REAJUSTE 
 
10.1 Os preços ofertados nesta licitação manter-se-ão fixos. 
 
11 DA VIGENCIA DO CONTRATO 
 
11.1. O termo contratual decorrente da contratação gerada pelo presente certame licitatório terá 
vigência de, 12 (doze) meses com relação a manutenção e enquanto perdurarem as obrigações do 
CONTRATANTE E CONTRATADO, relativas ao objeto da presente licitação, podendo ser prorrogado 
mediante pedido formal do contratado, justificando com precisão as causas, e deste que seja 
acatado pela administração.  
  
12.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
12.1 Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital perante esta Prefeitura, aquele que não o 
fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciariam. 
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12.2 Caberá a Pregoeira decidir no prazo de 24h (vinte e quatro horas) sobre a impugnação interposta. 
 
 13 INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS 
 
13.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
13.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 
 
13.3 O recurso e impugnação contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo. 
 
13.4 A manifestação da intenção de interpor recurso referida no subitem 13.1 será feita no final da sessão, 
com registro em ata da síntese de suas razões. 
 
13.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo de Licitações 
desta Prefeitura, sito à Rua XV de novembro, 272, nos dias úteis, das 08h00min às 17h00min. 
 
13.6 Os recursos serão formulados por escrito e dirigidos a Pregoeira da Prefeitura de Iguape - SP, por 
intermédio da Pregoeira, devendo ser protocolizados no setor de protocolo desta Prefeitura. 
 
14 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
14.1 Pela inexecução total, a Administração poderá aplicar ao contratado garantida a prévia defesa, e 
segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e 
na Lei nº 10.520/2002: 
 
14.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração; 
 
14.1.2 Multas previstas na forma dos subitens 14.2 e 14.3, nas hipóteses de inexecução do contrato 
 
14.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, 
nas hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02; e  
 
14.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da lei nº. 8.666/93. 
 
14.2 Caso a CONTRATADA deixe de cumprir com impontualidade, em desacordo com os prazos 
estabelecidos no instrumento de entrega, aplicar-se-á a multa de três décimos por cento por dia de atraso, 
observado o limite de dez por cento sobre o valor da nota de empenho, até a data em que ocorrer o fato 
gerador, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e 
acatado pelo Contratante. 
 
14.3 Havendo recusa do licitante vencedor em retirar a nota de empenho no prazo estabelecido aplicar-se-á 
multa de dez por cento sobre o valor total da nota de empenho, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração. 
 
14.4 A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das 
demais sanções a que se refere o item 14.1 e seus subitens. 
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15 CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
15.1 Após a homologação da licitação, na hipótese da efetivação da contratação, o licitante vencedor será 
convocado, para no prazo de 03 (três) dias úteis, para cumprir as exigências pertinentes à retirada da nota 
de empenho. 
 
15.1.1 O prazo de convocação acima estabelecido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela administração desta Prefeitura. 
 
15.2 A recusa injustificada da adjudicatária em retirar a nota de empenho dentro do prazo fixado no subitem 
caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-se a mesma às 
penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente. 
 
15.2.1 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, o processo retornará a Pregoeira, que convocará os 
licitantes remanescentes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da 
habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda 
integralmente ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar a ata de 
julgamento. 
 
16 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do 
contrato, independente de transcrição. 
 
16.2 É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
16.2.1 A declaração solicitada no subitem 3.3, deste Edital, poderá, excepcionalmente, ser firmada no 
momento da sessão. 
 
16.3 Os Departamentos atuará como gestora do contrato a ser firmado, cumprindo as determinações 
estabelecidas neste Edital, devendo exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização e acompanhamento 
de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da empresa a ser contratada.   
 
16.4 O contratado fica obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, 
nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
16.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
16.6 Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto da presente licitação 
poderão ser obtidos junto ao Núcleo de Licitações desta Prefeitura, no setor de licitações, ou pelos telefones 
(013)3848-6805, em dias úteis, no período das 8 às 17 horas. 
 
16.7 Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital serão divulgados mediante 
publicação de notas na página web, cabendo aos licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das 
informações prestadas pelo Núcleo de Licitação. 

 
Iguape /SP, 22 de maio de 2014. 

 
 

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

 

Implantação e manutenção de um programa de manejo integrado de pombos nos prédios Escola 

Municipal Profª. Abigail Fortes Martins, localizada na Rua E, n° 115, Barra do Ribeira, em 

aproximadamente 1.000m
2
; Escola Municipal Profª. Zely Alves Fortes, localizada na Av. Vereador 

Manoel Gonçalves Pires, n° 205, Rocio, em aproximadamente 4.000m
2
; Escola Municipal Profª. 

Amância Alves Muniz, n° 301, Rocio, em aproximadamente 4.000m
2
. Para manejo de pombos 

domésticos por: exclusão mecânica, com a instalação de barreiras físicas, (redes de nylon, 

fechamento de vãos e frestas com alvenaria ou madeira, adequação dos pontos de pouso e 

nidificação, mantendo-os em um ângulo 45°). Dissuasão de pouso, com a aplicação de geléias, 

líquidos, tintas repelentes, serpentina, espículas, arame porco-espinho, fios de arame fino com 

molas tensoras, coroa-de-cristo plantas artificiais etc. Desconforto ambiental, com a instalação de 

dispositivos audiovisual. Desalojamento de forros, higienização e desodorização, com a remoção de 

ninhos, fezes e higienização e descontaminação dos locais. Com uma equipe formada por agentes e 

técnicos em controle de vetores, trabalhando sob orientação e responsabilidade de uma Bióloga e 

um Engenheiro Agrônomo. E nas visitas quinzenais os técnicos da Ambiental Clean, farão quando 

necessário a manutenção das barreiras físicas e acessórios existentes bem como a instalação de 

novas barreiras físicas ou acessórios que se faça necessário, nas áreas internas e externas dos 

prédios, visando o manejo de Pombos no interior dos mesmos. Com mão de obra, materiais, 

transporte, ferramentas, todos os equipamentos, acessórios e técnicas aprovadas pela ANVISA, 

Ministérios da Saúde, do Trabalho, IBAMA, CETESB e pelas leis ambientais em vigência. 

Conforme normas ABNT NBR nº 15584-1 ABNT NBR nº 15584-2 e ABNT NBR nº 15584-3 de 

25.08.2008. 

 

QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS: 

Visita técnica para levantamento das áreas que deverão ser qualificadas como: pouco sensível e 

muito sensível, segundo as quais deverão ser determinados os produtos e a metodologia a ser 

aplicada, bem como as recomendações de aplicação de medidas auxiliares. 

 

INICIO DAS ATIVIDADES: 

A partir da autorização de inicio das atividades, a equipe responsável deverá dar inicio às atividades 

pertinentes. Iniciando pela instalação de barreiras físicas e coleta de informações que servirão de 

base para a emissão do relatório no final do mês, conforme cronograma. 

 

MANUTENÇÃO DAS BARREIRAS FISICAS EXISTENTES: 

A manutenção das barreiras físicas existentes deverá ocorrer todos os meses, sempre que 

necessário, com a aplicação de procedimentos e produto adequados a situação, impedindo assim 

que os pombos procriem, bem como a coleta de informações que servirão de base para a emissão do 

relatório no final do mês, conforme cronograma. 

 

INSTALAÇÃO DE NOVAS BARREIRAS FISICAS: 

A instalação de novas barreiras físicas ocorrerá nos primeiros meses do contrato conforme 

entendimento com a Prefeitura, visando atender rapidamente as exigências de salubridade dos 

locais, conforme cronograma. 
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VISITAS EMERGENCIAIS: 

As visitas emergenciais deverão ser feitas para atender as solicitações não contempladas no 

cronograma inicial, tantas quantas se fizerem necessárias, sem acréscimo do valor mensal, com 

atendimento no prazo máximo de até vinte e quatro (24) horas. 

(Exemplo instalação de novas barreiras físicas, recolhimento de pombos em situação de perigo, 

remoção de ninhos, limpeza e higienização do local) 

 

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA: 

• Executar os serviços, mencionados acima, na freqüência indicada, utilizando pessoal, insumos, 

equipamentos, ferramentas e veículos de sua propriedade. 

• Empregar pessoal equipado, treinado e qualificado para exercer tais serviços. 

• Utilizar equipamentos, ferramentas e veículos adequados ao local e tipo de serviço, os quais 

devem estar em perfeitas condições de manutenção e uso. 

• Cumprir e fazer cumprir as normas internas do parceiro, bem como as legislações Municipais, 

Estaduais e Federais pertinentes ao exercício da sua atividade, principalmente no tocante às 

questões de meio ambiente, trabalhistas, tributaria e previdenciárias, sem prejuízo da demais. 

• Ser responsável pela atuação e conduta de seus funcionários e prepostos nas áreas da empresa, 

assumindo quaisquer prejuízos ou danos provocados pelos mesmos. 

• Executar os trabalhos de forma planejada, limpa e organizada, mantendo as áreas limpas. 

• Recolher, destinar e dispor, de maneira organizada, os resíduos oriundos de sua atividade, em 

locais previamente definidos pela Contratante (resíduos orgânicos, embalagens vazias, lixo comum, 

etc) exceto resíduos de produtos químicos que serão destinados conforme procedimento. 

• Manter durante os serviços funcionários com conhecimento, autonomia e iniciativa para responder 

pelos trabalhos e dar atendimento imediato para qualquer problema ou emergência referente ao bom 

andamento do que se propõe. 

• Ficará a cargo da empresa contratada o fornecimento de mão de obra qualificada todos, produtos, 

acessórios, equipamentos de segurança (EPI),veículos e ferramentas necessários, para implantação 

do projeto. 

 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS: 

Os serviços deverão ser realizados conforme Procedimentos Operacionais Padrão, POP descritos 

em manual de boas práticas. 

Desde que exigíveis todos, os produtos aplicados deverão estar em conformidade com a legislação 

Brasileira, registrados e aprovados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(GGSAN/ANVISA), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) IBAMA e 

reconhecidos pala Organização Mundial de Saúde OMS. 

NOTA: Sempre dar-se-á preferência a medidas preventivas, seguidas de produtos biológicos e 

atóxicos, 

 

LOCAIS E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS: 

Este projeto foi desenvolvido para Secretaria da Educação para ser implantado em três prédios 

próprios da Prefeitura de Iguape, Estado de São Paulo, sendo um no bairro Barra do Ribeira e dois 

no bairro Rocio. 
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DIAS E HORARIOS DE TRABALHO: 

Todos os trabalhos serão realizados conforme Cronograma de visitas parte integrante deste projeto, 

de segunda a sexta-feira, preferencialmente em horário administrativo, evitando-se trabalhar a noite, 

sábados, domingos e feriados. Exceto para atender possíveis emergências. 

 

RECURSOS DISPONIVEIS MEIO AMBIENTE: 

• Sustentabilidade: PGR Implantar um programa de gerenciamento de resíduos PGR 

• Saúde Ambiental: PPRA Implantar um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Conforme 

Norma Regulamentadora 09 do MTE Ministério do Trabalho e Emprego. 

• Saúde Ocupacional: PCMSO Implantar um Programa de Controle Medico Ocupacional e ASO 

Atestado de Saúde Ocupacional (dos nossos colaboradores) Conforme Norma Regulamentadora 07 

do MTE Ministério do Trabalho e Emprego. 

• Normatização: Implantar os POP procedimentos operacional padrão. (Contido no Manual de boas 

praticas). Dispositivos de análises preliminar de riscos e check-list para todas as atividades 

empresariais. 

• Prédio: Com planta aprovada, fluxograma para circulação e restrição de áreas com placas de 

advertências, restrições e educativas. 

• Escritório: informatizado, com Internet banda larga, equipado com um sistema que permita que os 

técnicos e agentes de campo fiquem on-line com o servidor dando mais agilidade aos atendimentos. 

• Vestiário: Com chuveiro quente, espelhos, armários individuais p/ roupas limpas, sujas e 

equipamentos de proteção individual, sabonete, toalhas de banho etc. 

• Deposito de produtos químicos: Com prateleiras de aço, estocagem em ordem cronológica e por 

seguimento, (Domissanitario, larvicidas, Inseticidas, rotendicidas; Agrícola, lesmicidas, herbicidas) 

controle de estoque e procedimento por escrito. 

• Laboratório de identificação de espécies: Com biblioteca, lupa entomológica, moveis e 

procedimento por escrito. 

• Laboratório de manipulação: Com chuveiro de emergência, lava olhos, bancadas, vidraria, água 

potável, extintor de incêndio, saboneteira, papeleira, armário com materiais de segurança e 

procedimento por escrito. 

• Expedição/ Recepção de materiais: Com doca, estrutura funcional e procedimento por escrito. 

• Deposito de materiais de limpeza DML: Com tanque para lavagem, água potável, ferramentas e 

acessórios de limpeza e procedimento por escrito. 

• Tríplice lavagem: Com tanques de concreto, água potável, arejado e procedimento por escrito. 

• Desativação de produtos: Com tanques de exposição (fotólise, hidrólise, termólise) para 

neutralização de inseticidas por álcalis (sabões detergente e soda) sistema de controle de exposição 

e registros. Com procedimentos por escrito. 

• Veículos próprios: Novos para transporte de funcionários, acessórios e produtos químicos. 

 

FERRAMENTAS DE SUPORTE: 

 

Gerenciamento on-line 

 

Conectividade 
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Biossegurança 

 

Engenharia Reversa 

 

Logística Reversa 

 

Veículos 

 

Recursos humanos: equipe com profissionais especializados para cada área. 

3 Agentes de Controle de Vetor 

1 Engenheiro Agrônomo 

1 Bióloga 

1 Supervisor 

 

Equipamentos e tecnologia: equipamentos com tecnologia avançada para todos os tipos de 

processos empregados no manejo de pragas. 

 

Estoque para pronta reposição de materiais. 
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MIP – MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS 

 

Implantação e manutenção de um programa de manejo integrado de pombos nos prédios Escola 

Municipal Profª. Abigail Fortes Martins, localizada na Rua E, n° 115, Barra do Ribeira, em 

aproximadamente 1.000m
2
; Escola Municipal Profª. Zely Alves Fortes, localizada na Av. Vereador 

Manoel Gonçalves Pires, n° 205, Rocio, em aproximadamente 4.000m
2
; Escola Municipal Profª. 

Amância Alves Muniz, n° 301, Rocio, em aproximadamente 4.000m
2
. Para manejo de pombos 

domésticos por: exclusão mecânica, com a instalação de barreiras físicas, (redes de 

nylon,fechamento de vãos e frestas com alvenaria ou madeira, adequação dos pontos de pouso e 

nidificação, mantendo-os em um ângulo 45°). Dissuasão de pouso, com a aplicação de geléias, 

líquidos, tintas repelentes, serpentina, espículas, arame porco-espinho, fios de arame fino com 

molas tensoras, coroa-de-cristo plantas artificiais etc. Desconforto ambiental, com a instalação de 

dispositivos audiovisual. Desalojamento de forros, higienização e desodorização, com a remoção de 

ninhos, fezes e higienização e descontaminação dos locais. Com uma equipe formada por agentes e 

técnicos em controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um biólogo e 

um engenheiro agrônomo. E nas visitas quinzenais os técnicos da empresa farão quando necessário 

a manutenção das barreiras físicas e acessórios existentes bem como a instalação de novas barreiras 

físicas ou acessórios que se faça necessário, nas áreas sinternas e externas dos prédios, visando o 

manejo de Pombos no interior dos mesmos. Com mão de obra materiais, transporte, ferramentas, 

todos os equipamentos, acessórios e técnicas aprovadas pela ANVISA, Ministérios da Saúde, do 

Trabalho, IBAMA, CETESB e pelas leis ambientais em vigência. Conforme normas ABNT NBR nº 

15584-1 ABNT NBR nº15584-2 e ABNT NBR nº 15584-3 de 25.08.2008. 

O sistema de trabalho adotado pela empresa deve priorizar as soluções preventivas, buscando 

minimizar o uso de produtos químicos para que os riscos de contaminação do meio ambiente sejam 

totalmente controlados e custos possam ser reduzidos. 

PROGRAMA DE 

A compreensão das características dos ambientes construído, dos processos de gerenciamento de 

recursos prediais e produção, associada ao treinamento dos funcionários dos parceiros comerciais 

em Educação Ambiental, faz com que se obtenha excelentes resultados. Através dessa estratégia, o 

controle químico passa a ser aplicado como uma ação coadjuvante nas ações de saneamento 

ambiental. 

Os objetivos deverão ser progressivamente alcançados através de inspeções criteriosas, correta 

caracterização de ocorrências, constante monitoramento da população de pragas e definição racional 

de ações e tratamentos. 

O controle através de barreiras físicas e o controle biológico, através de armadilhas são sempre 

considerados na estratégia de controle. 

 

OBJETIVOS: 

Controlar infestações de pombos e apresentar sugestões de controle. 
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Monitorar as populações de pombos vivendo livremente no local. 

Manter essa população em situação de equilíbrio. 

Apontar fatores ambientais (não conformidades) que possam facilitar infestações. 

Sugerir práticas que possam dificultar infestações. 

Implantar estratégia de prevenção. 

 

 

METODOLOGIA: 

A metodologia adotada pela empresa contratada deverá atender rigorosamente a legislação vigente 

da CVS 9, ABNT NBR 15584-1ABNT NBR 15584-2 ABNT e NBR 15584-3, e Boas Praticas de 

Fabricação. 

 

VISTORIA TECNICO-COMERCIAL 

VISITA PRE-OPERACIONAL 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS AMBIENTES: 

Os ambientes vistoriados deverão ser classificados de acordo com sensibilidade a contaminação por 

pragas ou por produtos químicos. De acordo com o nível de sensibilidade são aplicadas diferentes 

estratégias de controle. 

 

Os ambientes serão classificados nas categorias a seguir: 

MUITO SENSÍVEL OU CLASSE ¨A¨ 

São ambientes que apresentam grande sensibilidade, onde uma infestação por pragas e inadmissível 

e o risco de contaminação de produtos, pessoas, maquinas e equipamentos, são elevados e 

perigosos. Exemplo: salas de aulas, copas, cozinhas, salas com equipamentos sensíveis, produção 

farmacêutica, produção de alimentos, laboratórios de analise bioquímicas, estoque de matéria prima 

etc. 

SENSÍVEL OU CLASSE ¨B¨ 

São ambientes que apresentam moderada sensibilidade, onde uma infestação por pragas em níveis 

baixos pode ser admitida, desde que controlada em curto espaço de tempo, e o risco de 

contaminação de pessoas, maquinas e equipamentos, e controlável. Exemplo: Estoques de produtos 

acabados, vestiários, etc. 

POUCO SENSÍVEL OU CLASSE ¨C¨ 

São ambientes que apresentam baixa sensibilidade, onde uma infestação por pragas em níveis 

baixos pode ser tolerada e onde o risco de contaminação de pessoas, maquinas e equipamentos, são 

baixos. Exemplo: estacionamentos, pátios externos etc. 

 

DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Estando definidas as estratégias, o programa de execução deverá ser convertido em um calendário 

anual, onde estarão pré-agendadas todas as datas das intervenções, monitoramentos e vistorias. O 

cronograma devera estar adequado a uma realidade e manter correlação com os cronogramas de 

manutenção predial e de limpeza. 

 

GESTÃO: 

A gestão constitui a principal ferramenta do MIP. Através dela os procedimentos adotados se 

mantêm próximos das normas e procedimentos na qual se baseia o verdadeiro manejo Integrado de 

Pragas, distanciando este programa das perigosas práticas sem fundamentação comprovada. 
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ATIVIDADES RELACIONADAS Á GESTÃO: 

Coleta de dados relativos ao Controle de Pragas; 

Interpretação de dados; 

Prospecção de elementos facilitadores (Não Conformidade); 

Definição de estratégias (Ações Corretivas e Preventivas); 

Elaboração de cronogramas de execução; 

Programação, organização e acompanhamento da execução; 

Elaboração de relatórios; 

Discussão de resultados; 

 

ASSESSORIA SANITARIA: 

A Assessoria Sanitária e em muitos casos o único instrumento capaz de promover a prevenção de 

uma infestação de pragas, pois geralmente, as infestações em áreas criticas estão sempre associada à 

falta de asseio dos ambientes e equivocadas praticas de limpeza e manutenção predial. 

 

ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSESSORIA SANITÁRIA: 

Coleta de dados relativos ao saneamento ambiental dos ambientes, principalmente nos espaços onde 

se manipulam alimentos, produtos farmacêuticos, salas de aulas etc. 

Orientação do contratante sobre padrões de asseio exigidos pelas normas nacionais e internacionais. 

Promoção da adequação à legislação vigente. 

Elaboração de relatórios de inspeção. 

 

GARANTIA DE QUALIDADE: 

O MIP tem no controle de qualidade a ferramenta que antecipa tendências e orienta os 

procedimentos na direção das expectativas do cliente. Entendendo como cliente o usuário dos 

ambientes tratados e não precisamente o contratante, O Controle de Qualidade será bem sucedido 

quando realizado em sintonia com normas e procedimentos. Com as atividades de Gerenciamento e 

Assessoria Sanitária. Quando administrada desta forma esta estratégia terá amplo alcance e um 

caráter preventivo. 

 

ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE: 

Estabelecimento de um sistema de pesquisa junto aos usuários para que possíveis reclamações 

sejam rapidamente convertidas em mudanças de estratégias. 

Inspeção dos ambientes tratados com o objetivo de identificar possíveis falhas nos procedimentos 

ou situações de risco e problemas de infra-estrutura predial. 

Acompanhamento do contrato em todos os aspectos e monitoramento da execução dos tratamentos. 

Avaliação de todos os relatórios emitidos antes de sua entrega. 

Apresentação de resultados ao cliente e discussão dos mesmos em aspectos técnicos e comerciais. 

Padronização dos procedimentos de tratamento, instalação dos dispositivos e utilização dos 

equipamentos. 

Registro das intervenções. 

 

PREPARAÇÃO DOS AMBIENTES: 

Todas as atividades a serem desenvolvidas devem obedecer as mais rigorosas normas de segurança, 

exemplo atividades que necessitem de trabalho em altura ou em espaço confinados, serão realizadas 

por funcionários treinados e capacitados nas NR-35 e NR-18 tais medidas de segurança são 
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previamente informadas através do termo de responsabilidade na Ordem de Serviço onde constam 

todas as ações pré e pós-execução a serem adotadas. 

 

GESTÃO AMBIENTAL: 

Em cumprimento a norma NBR ISO 14000 e visando proteger os recursos naturais através de 

inovações tecnológicas e para solução de questões ambientais, as empresas têm adotado uma nova 

postura com seus fornecedores de serviços, 

Programa de prevenção de Riscos Ambientais PPRA. 

Programa de Saúde Ocupacional PCMSO. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos PGR. 

Controle e destinação de embalagens usadas. 

Unidade de Desativação de produtos químicos. 

Além desses indicativos, investimentos no atendimento a legislação ambiental, comprometimento 

com a eliminação de produtos perigosos, através de sistema de gestão ambiental, também manter 

um programa de conscientização e treinamento de colaboradores, objetivando a redução do 

consumo de água, energia elétrica, bem como aminimização de resíduos proveniente de nossos 

processos. E o consumo racional dos recursos naturais. 

 

TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO: 

São ferramentas utilizadas para documentar e avaliar a execução das atividades e apresentam as 

seguintes pastas. 

Pasta de Controle Integrado de Pragas, entregue na assinatura do contrato, composta por: 

Licença de Funcionamento. 

Licença da CETESB 

Licença IBAMA 

Alvará para fins de Estocagem, Manipulação e Aplicação de produtos químicos controlados durante 

o ano de 2.013. 

Atestado de capacitação técnica dos aplicadores. 

Registro no CREA da empresa. 

Registro no CREA do responsável técnico. 

Procedimentos Operacionais, descrição detalhada de todos os procedimentos (técnicas) que serão 

empregadas na execução deste projeto. 

FISPQ Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos dos produtos utilizados. 

Espaço para arquivar as Ordens de Serviços. 

Relatórios de Gerenciamento que serão enviados mensalmente e servem de documento para o 

acompanhamento dos serviços executados e desenvolvimento através do programa. 

Mapa de controle de roedores com relação de todos os implementados (armadilhas e porta iscas 

raticidas) com numeração e localização de cada um. 

Relatórios de Execução de Serviços contendo os dados de tipo de serviço executado, dados de 

pontos críticos e vestígios de pragas detectados durante o trabalho. 

Relatório de Captura de Insetos Voadores (analítico e sintético) contendo os dados de captura de 

insetos para cada monitoramento realizado. 

Relatórios de Captura de Roedores (analítico e sintético) contendo os dados de captura de roedores 

para cada monitoramento realizado. 

Relatórios de Consumo de Isca Raticida (analítico e sintético) contendo os dados de consumo de 

isca, para cada monitoramento realizado. 
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Relatórios de Vistoria Técnica contendo dados obtidos nas visitas realizadas pelos agentes ou 

responsáveis técnicos, comas providências que a contratada devem tomar. 

Relatórios de Ocorrências contendo dados obtidos das Planilhas de Ocorrências (Controle de visitas 

de avistamento e monitoramento) preenchidas por colaboradores da contratante, com as 

providências tomadas pela contratada. 

Certificado de Execução de Serviços em conformidade com a legislação vigente emitido a cada 

serviço executado e entregue imediatamente após o término do serviço. 

Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) com os riscos ambientais. 

Controle de vacinas - cópia das carteiras de vacinas atualizadas. 

Copia da ficha de registro. 

Copia da pagina da carteira profissional mostrando o registro. 

Copia da CNH dos condutores. 

Copia do documento dos veículos. 

PCMSO. 

PPRA. 

PGR. 

 

MANEJOS DE AVES SINANTROPICAS 

Barreiras Físicas: solução preventiva de ótimo resultado que evita o acesso de aves nos ambientes 

utilizados pelo homem e anula possíveis abrigos e refúgios. O uso de telas em janelas e o 

preenchimento com argamassa frestas e trincas em paredes são soluções aplicáveis. 

Manejo de Pombos: para o correto manejo destas pragas recomendamos o uso intensivo de barreiras 

físicas que deverão inibir o pouso, o abrigo, nidificação e refugio em pontos considerados 

prejudiciais ao homem. 

A empresa deverá realizar a captura sem traumas, anilhar, pesar, fotografar e registrar no IBAMA, 

ministrar fármacos sob orientação de um médico veterinário, alimentar e manter as aves confinadas 

em viveiros construídos exclusivamente para este fim; retirando sistematicamente todos os ovos 

depositados, não permitindo o aumento da população confinada e conseqüentemente diminuindo a 

população de aves vivendo livremente em ambiente que possam trazer prejuízos a saúde do homem.  
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ANEXO II 

 
PREGÃO Nº 00/2014 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO REFERENTE À EMPREGO DO MENOR - DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
 
 
 
 
 

     , inscrito no CNPJ nº      , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)      , portador(a) 
da Carteira de Identidade nº       e do CPF nº       , DECLARA, para fins do disposto no inc. 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, em qualquer trabalho. 
 
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ,       de       de 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 

____________________________________ 
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ANEXO III 
 

PREGÃO Nº00/2014 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
 

      estabelecido na      , inscrita no CPF nº      , DECLARA que cumpre plenamente os requisitos 
exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, referente ao PREGÃO Nº00/2014, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de 
descumprimento. 
 
 
 
 
 

     ,       de       de 2014. 
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ANEXO IV 
 

 
PREGÃO Nº00/2014 

 
 

 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 

Pelo instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a Empresa ..., com sede na ... 
(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ nº ..., representada, neste ato, pelo Sr. ..., (nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão), residente e domiciliado na ... (endereço completo), nomeia e constitui 
seu representante o Sr. ..., (nome, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade RG nº ... e do 
CPF nº ..., a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregão 00/2014 
instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP, em especial para firmar declarações e atas, 
apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir 
da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do responsável pela outorga 


