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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO 

Nº: 024/2015 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO de TABULEIRO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 

para o conhecimento de quantos possa interessar, que receberá até às 9:00 horas do dia 27 de 

maio de 2015 em sua sede, na Praça Alzira Moraes Prata, 66, Tabuleiro - MG, CEP 36165-000, 

os envelopes com a documentação e propostas dos interessados em participar do Processo 

Licitatório na modalidade “PREGÃO” nº 024/2015 do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de 

“Empreitada por Preço Global”, referente a execução de  serviços públicos de limpeza urbana, 

com procedimentos da licitação regulamentado pela Lei 8.666/96 e suas alterações posteriores, 

e pelas Leis Complementares nº 123/06, e 147/2014 e, ainda, pela legislação pertinentes ao 

objeto licitado: as Leis Federais nº 12.305/2010 e 11.445/200. 

O presente Edital e os respectivos anexos poderão ser examinados, nos dias de expedientes na 

Prefeitura Municipal de Tabuleiro, no horário de 09:00h às 17:00h, por quaisquer interessados, 

na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do preâmbulo deste 

edital, na Cidade de TABULEIRO, Minas Gerais. 

Qualquer interessado poderá obter o presente Edital mediante solicitação junto à Comissão de 

Licitação, no endereço contido no preâmbulo deste Edital. 

1- DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1- O objeto deste PREGÃO é a contratação de empresa especializada que atua de forma 

complementar no ramo de limpeza urbana em especial a execução dos serviços públicos de 

manejo de resíduos sólidos originários de atividades domésticas em residências urbanas, e 

públicos, também, com características domiciliares, provenientes da área urbana de 

Tabuleiro/MG, de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007.  

1.2 - Compreende as operações de transbordo dos resíduos, transporte até a usina ou aterro, 

tratamento e disposição final, de acordo com as normas técnicas aplicáveis e legislação 

pertinente 

1.3, As atividades triagem do material para fins de reuso em especial aqueles destinados a 

manufatura de compactáveis domiciliares, e, também, para os procedimentos de reciclagem e 

tratamento inclusive por compostagem, também poderão, facultativamente, serem realizadas, 

pela CONTRATADA.  

1.4 - A contratada deverá realizar ainda o controle tecnológico e manutenção do CTR  - 

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, em conformidade com a licença ambiental – 

(estimativa de 80 ton por mês, podendo variar). 

1.5 - As atividades de: coleta de lixo nas residências, varrição, capina e poda de árvores em vias 

e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana, serão 

realizados pelo Município.  
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1.6 - A atividade de transporte dos dejetos recolhidos pela prefeitura até a Usina de Transbordo, 

é de responsabilidade do Município.  

1.7 - A destinação final dos resíduos sólidos provenientes de poda de árvores, terras, entulhos e 

outros semelhantes será de responsabilidade da Prefeitura   

 1.8 - No ANEXO 1 deste edital está transcrito o Projeto Básico com as especificações que 

devem ser seguidas na execução do objeto. 

1.9 - O regime de execução será o de empreitada por preço global. 

1.10 - A empresa contratada deverá providenciar sem ônus adicional para o MUNICÍPIO o 

registro do serviço no CREA  

1.11 - A CONTRATADA na execução do objeto deverá seguir todas as Normas e Especificações 

da ABNT. 

1.12 - A CONTRATADA deverá, também, atender, a todas as normas legais e regulamentares 

de medicina, higiene e segurança do trabalho. 

2- DAS DEFINIÇÕES 

2.1- Adotar-se-á, neste instrumento, e em toda a documentação a ele associada as seguintes 

definições 

1- MUNICÍPIO OU PREFEITURA OU ÓRGÃO GESTOR: Entidade que promove a 

presente licitação. 

2- PROPONENTE OU LICITANTE OU CONCORRENTE– Pessoa Natural ou Jurídica de 

Direito Público ou Privado que se habilite ao processo licitatório, na forma exigida no 

presente Edital. 

3- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – Comissão designada na forma da Lei, 

para receber, analisar documentos de habilitação e julgar as propostas apresentadas. 

4 - CONTRATANTE: Município de Tabuleiro, signatário do contrato 

5- CONTRATADA – empresa que executará o objeto licitado e a ela adjudicado, na 

forma do instrumento contratual, firmado com a Administração Pública, do município de 

TABULEIRO. 

6- ADMINISTRAÇÃO – todos os órgãos, entidades ou unidades do MUNICÍPIO. 

7 - USUÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que utiliza o serviço. 

8- PARTES: Contratante, Contratado e Usuário. 

9 - FISCALIZAÇÃO: Órgão do Município com a incumbência de fiscalizar os serviços 

contratados durante sua execução. 

3 - DA FISCALIZAÇÃO 

3.1-  A prestação dos serviços atenderá a toda a legislação federal, estadual e municipal, sendo 

que a não previsão destas não elidirá a responsabilidade das PARTES em cumpri-las.  

3.2- A FISCALIZAÇÃO deverá comunicar quaisquer ocorrências verificadas e/ou denunciadas 

que frustrem as especificações técnicas estabelecidas pelos órgãos oficiais e as condições 

estabelecidas no presente Edital. 
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3.3- Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o contratado será EXPRESSA e não 

serão considerados, para qualquer efeito, alegações fundadas em ordens ou declarações 

verbais. 

3.4- A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse do MUNICÍPIO e não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, os quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do MUNICÍPIO 

ou de seus prepostos. 

4 – DO PRAZO 

4.1- O prazo para execução dos serviços é 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura da ORDEM DE SERVIÇO autorizando o início da execução do contrato.. 

4.2 – Por se tratar de serviços contínuos, o  prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos até o limite permitido pelo art. 57 inciso II da Lei Federal 8.666/93 

5 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1- Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas, cujos 

objetos sociais comprovados através do contrato social, devidamente registrados, sejam 

compatíveis com a descrição do ramo de atividade de limpeza urbana, devendo, também, 

referida descrição, constar na Certidão de Registro de Quitação do Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA),  

5.2- Não poderão participar do presente certame as empresas que se enquadrem em qualquer 

dos seguintes casos: 

1- enquadradas em qualquer dos casos previstos no art. 9º da Lei Federal 8.666/93 e 

suas alterações posteriores; 

2- sob processo de falência, concurso de credores, dissolução ou em liquidação; 

3- declarada inidônea, em atraso ou inadimplente com o Município sede da empresa; 

4- em regime de consórcio; 

5- impedidas de licitar e/ou transacionar com a Administração Pública ou qualquer de 

suas entidades, direta ou indireta; 

6- que tiver em seu quadro social ou de pessoal, servidor ou dirigente da Administração 

Direta ou indireta do Município de TABULEIRO; 

7- suspensa de licitar ou declarada inidônea pela Administração Pública; 

8- que possuam em seu quadro de servidores ou societário, servidores ou membros da 

Comissão Permanente de Licitação do Município. 

5.3- Os envelopes com a documentação e propostas somente serão recebidas até a data e 

horário mencionado no preâmbulo deste edital. 

5.4- O licitante poderá comparecer à reunião de abertura dos envelopes, representados por seus 

dirigentes ou através de representante, desde que devidamente nomeado procurador. 

5.5- Não serão considerados os documentos e propostas enviadas por qualquer meio de 

comunicação à distância tais como fax, e/ou e-mail. 

6 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
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6.1 - As dúvidas quanto a interpretação dos termos utilizados nos documentos que integram este 

instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrado nos mesmos, deverão 

ser apresentados ao MUNICÍPIO, até 3 (três) dias úteis antes da data de recebimento dos 

envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. Para isso os interessados 

deverão dirigir-se à Comissão de Licitação no endereço citado no preâmbulo deste instrumento, 

nos dias úteis, no seguinte horário: 

Horário: das 12h00min às 17h00min nos dias úteis 

6.2 - Se for de interesse do licitante resposta por escrito, a consulta também deverá ser feita por 

escrito. 

6.3 - O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não forem 

formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas.  

6.4 - A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para prorrogação da 

data de entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. 

6.5  - A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o 

licitante: 

 a) Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 

obrigações estipuladas no presente instrumento. 

 b) Examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os 

comparou entre si, e que obteve do MUNICÍPIO todas as informações e esclarecimentos 

necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua proposta 

7- DO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES 

7.1 O licitante poderá comparecer à reunião de abertura dos envelopes e em todos os demais 

atos do processo licitatório, representados por seus dirigentes ou através de representante, 

desde que munidos de procuração, conforme estabelecido nos  sub itens seguintes. 

7.2- Não serão credenciados os representantes que não apresentarem os documentos 

necessários à sua qualificação e/ou identificação; 

7.3- A procuração poderá ser por instrumento público ou privado, outorgando ao nomeado os 

poderes mínimos do modelo sugerido no ANEXO 3, inclusive para renunciar ao direito de 

recorrer. 

7.4 Iniciada a Sessão e antes da abertura dos envelopes de Documentos, a Comissão 

Permanente de Licitação fará o credenciamento dos representantes presentes através 

Procuração ou, no caso da representação por dirigentes ou proprietários das concorrentes, se 

apresentarem os documentos de constituição da sociedade que os qualificarem .  

10 – DA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1- A proposta será apresentada em uma única via preferencialmente datilografada ou digitada 

em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada, assinada e 

rubricada em todas as suas páginas, contendo os respectivos preços em algarismo e por 

extenso, em moeda corrente nacional, admitindo-se apenas duas casas decimais) conforme 

modelo sugerido no ANEXO 9 contendo: 
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a) O preço global (anual) ofertado, em algarismo e por extenso: R$ XXXXXXXX 

(_______________)  que se constituirá no lance inicial do concorrente. 

b) O preço global será pago em 12 parcelas, mensais, iguais e sucessivas, cada uma no valor de 

a primeira, a ser paga 30 dias após a data de início efetivo dos serviços (Ordem de Serviço) e as 

demais parcelas nos mesmos dias dos meses subseqüentes 

 OBSERVAÇÃO 

 Neste pregão os lances irão se referir sempre ao preço global 

c) informações bancárias 

Instituição 

Numero da agência 

Local da agência  

Número da Conta Corrente  

d) Usina de Transbordo 

localização  

distância dela até a Prefeitura do Município de Tabuleiro/MG  

identificação de seu proprietário 

e) Usina de Reciclagem e compostagem 

localização 

identificação de seu proprietário 

f) aterro para disposição final de resíduos sólidos 

localização  

identificação de seu proprietário 

g) Indicação do prazo de validade da proposta que  será de, no mínimo, 60 dias, sendo 

desclassificadas as propostas que apresentarem validade inferior. 

h) Composição do preço cotado:  

I - Pessoal: DETALHAR a equipe a ser utilizada, salários, leis sociais e trabalhistas,  

II - BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, incluindo administração central e local, impostos 

incidentes sobre faturamento e outros impostos e taxas 

III - Despesas operacionais tais como veículos: quilometragem prevista, consumo de combustível 

estimado, manutenção dos veículos, outros, fatores relevantes (pneus, manutenção, 

licenciamento, seguros,) 

IV - QUANTIDADE DE RESÍDUO SÓLIDO A SER MOVIMENTADO PELA CONTRATADA POR 

MÊS 

10.2 - O licitante, antes de apresentar seu preço, deverá examinar e estudar cuidadosamente 

todos os documentos da licitação, estar ciente e concordar com todas as cláusulas estabelecidas 

no edital, inclusive a forma de medição, faturamento e pagamento pelos serviços prestados. 

10.3  Deverão estar inclusas no preço proposto toda a despesa com mão de obra, inclusive leis 

sociais e trabalhistas, materiais, transportes, ferramentas, equipamentos, combustíveis, 

lubrificantes, impostos, taxas, seguros obrigatório ou facultativos, multas ou ainda quaisquer 
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outras despesas necessárias para a completa e total realização do serviço na forma especificada 

no presente instrumento. 

10.4 - A proposta deverá ser apresentada em envelope opaco, fechado com cola, para 

preservação da sua inviolabilidade, com o seguinte endereçamento: 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

 

 

 

 

8 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

8.1- Para habilitação na presente licitação, as empresas deverão apresentar os seguintes 

documentos, sem emendas rasuras ou entre linhas: 

8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (art 28) 

 I - Comprovação de que o objetivo social do licitante permite executar o objeto licitado 

através da apresentação do documento especificado no art. 28 da Lei Federal 8.666/93, de 

acordo situação jurídica do licitante e legislação própria, incluindo alterações existentes e, 

se for o caso, devidamente registrados ou autorizados por órgão competente constituído 

por um dos seguintes tipos de documentos: 

 a) Registro comercial, no caso de empresa individual 

 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor (acompanhado da última alteração 

contratual), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. 

 c) inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e de ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.1.2 REGULARIDADE FISCAL  E  TRABALHISTA (art 29) 
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 I – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ – Instrução 

Normativa SRF vigente), emitida a não mais de 90 dias da data fixada para a entrega dos 

envelopes com a documentação, demonstrando ser ativa a situação cadastral da licitante 

 II - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, se necessário, acompanhada 

da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

com validade na data fixada para a entrega dos envelopes com a documentação 

 III - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, expedida pelo município sede ou 

domicílio do Licitante,  

 IV – Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751 de 02 de outubro de 2014, com validade 

na data fixada para a entrega dos envelopes de documentação 

 V - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF (Lei n.º 8.036/90 - art. 27-a) 

com validade na data fixada para a entrega do envelope com a documentação 

 VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011) com 

validade na data fixada para a entrega do envelope com a documentação. 

 VII – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, também, declarar esta 

condição utilizando-se do modelo constante do ANEXO 4 deste instrumento 

8.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art 30) 

 I - Documento conforme modelo sugerido do ANEXO 5 indicando profissional de nível 

superior, pertencente ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega das 

propostas, que será o Responsável Técnico pelo serviço,  

 II - Comprovação através de certidões ou atestados emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) de 

Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, específica(s) para serviços referida no(s) 

Atestado(s), comprovando que o profissional indicado para ser o responsável técnico já 

realizou serviço similares ao da presente licitação,. 

 III - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física demonstrando que o profissional 

indicado como RT se encontra inscrito no CREA  

 IV - Declaração, firmado pelo profissional indicado, que autorize a apresentação de seu 

nome na presente licitação e declare estar disponível para participar, como RT, da 

execução do contrato, conforme modelo do ANEXO 6 
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 V - Documento(s) comprovando que o profissional indicado como RT pertence ao quadro 

permanente da licitante, na data da licitação na condição de empregado, sócio, diretor ou 

autônomo com contrato de prestação de serviços. Caso o profissional indicado seja sócio 

ou proprietário da empresa e a comprovação de vínculo se dê pelo documento de 

constituição da empresa, esta condição deverá ser esclarecida pelo licitante através de 

uma declaração. No caso de empregados a comprovação de vínculo dar-se-á, também, 

através de cópia da Ficha de Registro de Empregados ou do contrato de prestação de 

serviços ou do Livro de Registro de Empregados devidamente autenticados pela Delegacia 

Regional do Trabalho da sede da empresa licitante ou ainda através de sua CTPS 

devidamente anotada e, no caso de sócio, pelo contrato social da empresa em vigor. 

 VI  - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica demonstrando que o licitante se 

encontra inscrito e em dia com suas obrigações perante a entidade profissional competente 

– CREA, no ramo de atividade objeto desta licitação  

 VII - Comprovar, através de Licença Ambiental, de que dispõe de local onde será 

destinado todo material  proveniente RSU de Tabuleiro.  Se a licitante utilizar serviços de 

terceiros, deve apresentar, também, autorização do proprietário de que todo RSU do 

município de TABULEIRO será destinado às suas dependências. 

 VIII – Comprovar através de licença ambiental, de dispor de local para funcionar estação 

de transbordo de RSU.  Se utilizar serviços de terceiros, além da devida licença 

ambiental, apresentar, também, documento do proprietário autorizando operação de 

transbordo, em suas instalações dos resíduos provenientes do município de TABULEIRO. 

8.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art 31) 

 I - Certidão Negativa de Falência ou recuperação fiscal (Concordata), expedida pelo 

Cartório distribuidor da sede da licitante, emitida a não mais de 90 dias da data fixada para 

a entrega do envelope com a documentação. 

 II - Balanço patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei 

 III - Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na 

forma da lei 

 IV - Demonstração da boa situação financeira da licitante através de planilha (devidamente 

assinada pelo contador responsável), onde devem ser demonstrados os seguintes índices: 

 a) Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,0 

 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 LG  =    -------------------- ------------------------ 

 Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo 

  

 b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,0  

                   Ativo Circulante  

 ILC   =    ----------------------------   

                  Passivo Circulante 
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 OBSERVAÇÕES SOBRE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 1 - O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa ou em 

cópia reprográfica devidamente registrada na Junta Comercial, ou no Cartório competente 

quando se tratar de sociedade civil.  

 2 – Não serão habilitadas as empresas que não apresentarem os índices mínimos 

exigidos. 

 3 - As empresas constituídas a menos de 12 meses, cujo balanço patrimonial ainda não 

exigível, deverão substituí-los por balancete provisório relativo ao período compreendido 

entre o início de suas atividades e o mês anterior ao definido para o recebimento da 

documentação e proposta, balancete este que demonstre os índices acima estabelecido. 

 4 - Informar também o nome e o registro no CRC do contabilista que assina o balanço e 

calculou os índices apresentados 

8.1.5 OUTROS DOCUMENTOS 

 I - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro  de pessoal empregado (s) 

menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menor(es) 

de 16 (dezesseis) anos  em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos. Nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 

9.854/99) ANEXO 7. 

 II - Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 

da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 ANEXO 8 

8.2- Os licitantes deverão apresentar os documentos acima, em cópia autenticada na forma da 

lei, ou cópia mais original, para cotejo da Comissão de Licitação ou por autenticação digital 

através de cartórios autorizados. 

8.3- A documentação referida no item anterior deverá ser apresentada á Comissão de Licitação 

em uma via, inserida em envelope opaco, fechado com cola, de modo a preservar a sua 

inviolabilidade, externamente identificado com as seguintes informações: 

 

 

                           À            

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:  

CNPJ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015  

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO. 

 

8.4 - Os documentos, para serem autenticados pela COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, deverão ser apresentados até uma hora antes da abertura dos envelopes. 

9- DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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9.1- A Comissão Permanente de Licitação reserva-se no direito de analisar a documentação, em 

momento posterior à abertura dos respectivos envelopes e, ao final, após análise, será lavrada 

ata circunstanciada que será publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. 

9.2- Será inabilitado o licitante que: 

1- deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados exigidos no presente 

Edital ou apresentá-lo de forma incompleta ou com omissão dos dados solicitados 

2- apresentar documentos com validade vencida; 

3- apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos ou 

repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento; 

4-- apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio 

exceto se houver disposições legais em contrário; 

5- constar objetivo social incompatível com a execução do objeto licitado; 

6- Apresentar documento via FAX ou email 

9.3- Para fins de verificação da habilitação dos licitantes, a aceitação de certidões ou 

documentos emitidos através da Internet estão condicionados à confirmação da sua 

autenticidade, pelo Município, junto ao órgão emissor. 

9.4 - Os demais documentos solicitados serão apresentados no original ou através de cópia 

autenticada, cópia de cópia autenticada ou ainda, cópia acompanhada do original para 

autenticação pela Comissão de Licitação ou de Cadastramento. 

9.5 - O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue à Comissão de Licitação na forma 

estabelecido no item 8.3, fechado, colado, indevassável de modo que esteja assegurada sua 

inviolabilidade. 

9.6 - De acordo com o art. 42 da Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, a comprovação 

da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigido 

para efeito de assinatura do instrumento contratual 

9.7 - Conforme estabelecido no art. 43 da Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

no presente edital, mesmo que a documentação relativa à regularidade fiscal apresente alguma 

restrição. 

9.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresa ou 

empresas de pequeno porte, a estas será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

estabelecido na Lei Complementar 147/2014, cujo termo inicial corresponde ao momento em 

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

da entidade promotora da licitação, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativa  

9.7.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
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remanescente, na ordem de classificação, para assinatura do instrumento contratual, ou revogar 

a licitação. 

9.8 - Se todas as propostas forem inabilitadas, poderá o Município, conforme o caso e segundo 

sua conveniência, fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis para os mesmos apresentarem novas 

propostas, nos termos do § 3º, do art. 48, da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores. 

10 – DA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1- A proposta será apresentada em uma única via preferencialmente datilografada ou digitada 

em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada, assinada e 

rubricada em todas as suas páginas, contendo os respectivos preços em algarismo e por 

extenso, em moeda corrente nacional, admitindo-se apenas duas casas decimais) conforme 

modelo sugerido no ANEXO 9 contendo: 

a) O preço global (anual) ofertado, em algarismo e por extenso: R$ XXXXXXXX 

(_______________)   

b) O preço global será pago em 12 parcelas, mensais, iguais e sucessivas, cada uma no valor de 

R$ XXXXXXXX (_______________) a primeira, a ser paga 30 dias após a data de início efetivo 

dos serviços (Ordem de Serviço) e as demais parcelas nos mesmos dias dos meses 

subseqüentes 

c) informações bancárias 

Instituição 

Numero da agência 

Local da agência  

Número da Conta Corrente  

d) Usina de Transbordo 

localização  

distância dela até a Prefeitura do Município de Tabuleiro/MG  

identificação de seu proprietário 

e) Usina de Reciclagem e compostagem 

localização 

identificação de seu proprietário 

f) aterro para disposição final de resíduos sólidos 

localização  

identificação de seu proprietário 

g) Indicação do prazo de validade da proposta que  será de, no mínimo, 60 dias, sendo 

desclassificadas as propostas que apresentarem validade inferior. 

h) Composição do preço cotado:  

Pessoal: equipe a ser utilizada, salários, leis sociais e trabalhistas,  

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, incluindo administração central e local 

Veículos: quilometragem prevista, consumo de combustível estimado, manutenção dos veículos, 

outros, fatores relevantes (pneus, manutenção, licenciamento, seguros,) 
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10.2 - O licitante, antes de apresentar seu preço, deverá examinar e estudar cuidadosamente 

todos os documentos da licitação, estar ciente e concordar com todas as cláusulas estabelecidas 

no edital, inclusive a forma de medição, faturamento e pagamento pelos serviços prestados. 

10.3  Deverão estar inclusas no preço proposto toda a despesa com mão de obra, inclusive leis 

sociais e trabalhistas, materiais, transportes, ferramentas, equipamentos, combustíveis, 

lubrificantes, impostos, taxas, seguros obrigatório ou facultativos, multas ou ainda quaisquer 

outras despesas necessárias para a completa e total realização do serviço na forma especificada 

no presente instrumento. 

10.4 - A proposta deverá ser apresentada em envelope opaco, fechado com cola, para 

preservação da sua inviolabilidade, com o seguinte endereçamento: 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

11 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 - Serão abertos apenas os envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados 

11.2- A licitação será julgada segundo os critérios contidos no presente Edital, sendo 

considerando vencedor o concorrente que apresentar o menor preço global; 

11.3 - Não será levada em consideração qualquer oferta ou vantagem não prevista neste 

instrumento.  

11.3.1 Serão desclassificados propostas com os  preços considerados inexeqüíveis nos termos 

do art 48 da Lei 8666/93. 

11.4 - Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas retificações, 

cancelamento ou alterações de preços, ou ainda, modificação nas condições estipuladas neste 

instrumento ou nas propostas dos concorrentes. 

11.5 - A Comissão examinará as propostas apresentadas, desclassificando as que: 

1- deixarem de apresentar todas as informações solicitada no presente Edital; 

2- ofertarem preços ou condições em desacordo com o instrumento convocatório; 

3- condicionarem preços ou quaisquer outras condições a fatores não previstos neste 

Edital, ou em relação a outras propostas concorrentes; 

4- Referirem-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas;; 

5- Contiverem  ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 

6- forem  ilegíveis ou de complexo entendimento; 

7- contiverem limitações, omissões, alterações, adições ou correções; 
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8- forem apresentada sem assinatura do representante legal da licitante  ou de seu 

representante credenciado; 

9-  não contiverem todos os itens previstos no Edital e no ANEXO 3; 

10-  preenchidas à lapis; 

11-  apresentarem validade inferior a 60 (sessenta) dias; 

12-  forem consideradas inexequíveis, por inadequação aos objetivos da licitação; 

13- propostas com os  preços considerados inexeqüíveis nos termos do art 48 da 

Lei 8666/93 

14-  - apresentarem valor total superior ao valor estimado de R$ 166.800,00 (Cento 

e sessenta e seis mil e oitocentos reais),  orçamento este referente a 12 meses 

de serviço e consideradas 80 toneladas mês. 

15- Propostas que não constarem preço,  

16- Propostas com preço superior ao do valor estimado para os serviços, 

17-  proposta vinculadas a outras propostas,  

18- Propostas que não atenderem às demais exigências deste Edital, 

11.6 - Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante 

apresente mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentemente 

dos preços ofertados. 

11.7- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de 

acordo com o parágrafo único do art. 3º combinado com o § 2º do art. 45 da lei federal 

nº 8666/93, observando-se, ainda, o tratamento diferenciado para as Micro Empresas 

(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), na forma da Lei Complementar nº 123/06. 

11.8 - Simples omissões ou irregularidades, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo 

critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevadas. 

11.9 - A critério do Presidente da Comissão de Licitação, o julgamento poderá realizar-se em 

outro dia e hora, em função do horário de expediente da sede do Poder Executivo Local ou de 

diligência e análise técnica das propostas e objeções apresentadas. 

11.10- Havendo empate entre as propostas, a Comissão utilizará, para desempate, o critério de 

sorteio, em solenidade para a qual serão convocados todos os licitantes durante o ato ou por 

carta, com Aviso de Recebimento (A.R), contendo dia, hora e local do evento, salvo se estiverem 

presentes todas as proponentes e houver consenso na decisão imediata, além da renúncia do 

prazo recursal, ressalvados os casos previstos neste edital e na lei 

11.11- Se todas as propostas forem desclassificadas, poderá o Município, conforme o caso e 

segundo sua conveniência, fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis para os mesmos apresentarem 

novas propostas, nos termos do § 3º, do art. 48, da Lei Federal nº 8666/93 e alterações 

posteriores. 
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11.12 – Durante o julgamento a Comissão de Licitação solicitará ao Setor de Contabilidade do 

Município para conferir as operações matemáticas existentes em todas as propostas e, se 

constatando erros ou enganos, procederá às respectivas correções. 

11.13 - Se constatados erros ou inconsistências na proposta, inclusive de operações 

matemáticas, a Comissão de Licitação procederá às respectivas correções conforme a seguir 

indicado:  

a) discrepância entre preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo 

discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) erro de transcrição das quantidades especificadas no edital para a proposta: será corrigida 

a quantidade e o produto, mantendo-se o preço unitário; 

c) erro de transcrição de unidade será corrigido considerando a unidade especificada na 

planilha do edital; 

e) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

f) erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado. 

g) diferenças de arredondamento entre os valores da proposta e as calculadas pelo  setor de 

contabilidade, serão corrigidas adotando-se os valores obtidos pelos processamentos das 

informações nos computadores do setor de contabilidade do MUNICÍPIO, que será o órgão 

responsável pelo fornecimento de informações ao TCE e aos demais órgãos de controle. Não 

poderá haver divergências entre os dados da contabilidade e do contrato. 

h) Preços diferentes para o mesmo serviço, ainda que em itens diferentes da planilha, serão 

corrigidos adotando-se o preço de menor valor. 

11.14 – Até o final do contrato, verificando-se incoerências ou divergências de qualquer natureza 

na composição dos preços unitários ou global, será adotada a correção que resultar no menor 

valor. 

11.15 – O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos de 

correção descritos. O valor corrigido será utilizado pela Comissão para fazer a classificação das 

propostas. 

11.16 – A Comissão de Licitação classificará em primeiro lugar a proposta com o menor preço 

global apresentado pelo licitante e/ou corrigido pela Comissão e classificará as demais na ordem 

crescente dos valores totais ofertados ou corrigidos 

11.17 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de acordo com 

o estabelecido no item 13 e subitens. deste edital. 

11.18 – Simples omissões ou irregularidade, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo 

critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevadas. 

12 – DOS  PROCEDIMENTOS DURANTE A SESSÃO INICIAL DA LICITAÇÃO 

12.1- Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, a Comissão 

de Licitação, após Iniciada a Sessão e antes da abertura dos envelopes de Documentos, fará o 
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credenciamento dos representantes presentes através da Procuração ou Contrato Social dos 

concorrentes conforme item 7.1 e seguintes; 

12.2 - Encerrado o credenciamento a Comissão de Licitação receberá os envelopes com os 

documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA dos interessados que serão devidamente 

submetidos aos representantes dos licitantes. 

12.3 – Em seguida iniciará a abertura dos envelopes como segue: 

12.3.1- Primeiramente, serão abertos os envelopes nº 1 – DOCUMENTAÇAO, cujos documentos 

serão analisados e rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de 

Licitação. 

12.3.2 – A Comissão em seguida, analisará os documentos entregues por cada um dos licitantes 

e verificará se a documentação apresentada atendeu aos requisitos do edital 

12.4 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá optar pela análise da 

documentação em trabalho interno ou na própria sessão. 

12.4.1- A critério do Presidente da Comissão de Licitação, o julgamento poderá realizar-se em 

outro dia e hora, em função do horário de expediente da sede do Poder Executivo Local ou de 

diligência e análise técnica das propostas e objeções apresentadas. 

12.5 - Concluído o exame e estando todos os licitantes presentes o Presidente da Comissão 

poderá divulgar na própria sessão o resultado da fase de habilitação. 

12.6 - Desejando prosseguir a sessão para abertura das propostas, estando presentes todos os 

licitantes, o presidente da sessão consultará se os mesmos renunciam ao direito de apresentar 

recurso com relação a decisão da Comissão de Licitação relativa ao resultado da fase de 

habilitação. 

12.7 - Havendo concordância de todos, o presidente da sessão solicitará que todos os licitantes 

firmem o TERMO DE RENÚNCIA e que se conste em ata que todos os licitantes renunciaram ao 

direito de interpor recurso contra o resultado da fase de habilitação e comunicará que dará 

prosseguimento à sessão com a abertura dos envelopes com as propostas. .  

12.8 - Caso não haja renúncia de todos a licitação será encerrada sem abertura dos envelopes 

propostas. 

12.9 – Dará então, publicidade do resultado no QUADRO DE PUBLICAÇÕESOFICIAIS DA 

PREFEITURA, ocasião em que será aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias, na forma do art. 

109, da LNL.  

12.10 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de acordo com 

parágrafo segundo do artigo 3º combinado com o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei N. º 8.666/93, 

exceto quando houver empates envolvendo micro empresas ou empresas de pequeno porte, 

cujos procedimentos encontram-se nos itens seguintes. 

Havendo necessidade de sorteio, este será realizado na própria sessão desde que todos os 

licitantes estejam presentes e renunciem ao direito de apresentar recurso com relação a decisão 

da Comissão de Licitação relativa à fase de julgamento das propostas de preços. 
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12.12 - Concluído o julgamento e a classificação das propostas a Comissão de Licitação 

verificará se ocorreu empate entre a proposta mais bem classificada com propostas formuladas 

por microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o critério estabelecido na Lei 

Complementar 123/2006, art. 44, parágrafo 1º, ou seja, aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas micro empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores ao melhor preço obtido na licitação. 

12.13 - Constatado empate conforme estabelecido no item anterior, a micro empresa ou 

empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado. 

12.14 -  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após divulgação do aviso 

com o resultado do certame, sob pena de preclusão do direito de fazer a proposta para 

desempate. 

12.15 - Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte na forma 

do item anterior, serão convocados as micro empresas e empresas de pequeno porte 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 11.10 deste edital, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito, no prazo máximo estabelecido no subitem 

anterior.. 

12.16 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 12.16.1 - será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá apresentar nova oferta. 

12.17 - Não havendo microempresas ou empresas de pequeno porte com proposta inferior ao 

limite estabelecido no item 11.10, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora. 

12.18 - O critério de desempate previsto nos subitens anteriores somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte 

12.19 - No caso da necessidade de sorteio, e nas situações em que os ENVELOPES 

PROPOSTAS fiquem sob a guarda da Comissão de Licitação, estes serão rubricados pelos 

licitantes presentes e no início da sessão programada para sua abertura, o presidente da sessão 

os submeterá ao exame de todos os concorrentes para que verifiquem se os envelopes foram 

violados.  

12.20 - Encerrada a sessão, a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a respectiva ata 

da sessão. 

12.21 - Se todas as propostas forem desclassificadas, poderá o Município, conforme o caso e 

segundo sua conveniência, fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis para os mesmos apresentarem 

novas propostas, nos termos do § 3º, do art. 48, da Lei Federal nº 8666/93 e alterações 

posteriores. 

13 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DAS ME E/OU EPP 
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13.1 - Concluído o julgamento e a classificação das propostas a Comissão de Licitação verificará 

se ocorreu empate entre a proposta mais bem classificada com propostas formuladas por 

microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o critério estabelecido na Lei 

Complementar 123/2006, art. 44, parágrafo 1º, ou seja, aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas micro empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores ao melhor preço obtido na licitação. 

13.2 - Constatado empate conforme estabelecido no item anterior, a micro empresa ou empresa 

de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. 

13.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após divulgação do aviso 

com o resultado do certame, sob pena de preclusão do direito de fazer a proposta para 

desempate. 

13.4 - Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do 

item anterior, serão convocados as micro empresas e empresas de pequeno porte 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 11.10 deste edital, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito, no prazo máximo estabelecido no subitem 

anterior.. 

13.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 12.16.1 - será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá apresentar nova oferta. 

13.6 - Não havendo microempresas ou empresas de pequeno porte com proposta inferior ao 

limite estabelecido, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora. 

13.7 - O critério de desempate previsto nos subitens anteriores somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte 

13.9 - Encerrada a sessão, a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a respectiva ata 

da sessão. 

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

14.1 – Em face da Comissão Permanente de Licitação, no curso do procedimento licitatório, são 

atacáveis, via de recurso administrativo, as seguintes decisões:  

a) habilitação ou inabilitação dos licitantes; 

b) julgamento das propostas. 

14.2 - Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da Lei N.º 8.666/93, 

devidamente fundamentados e serão entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo 

estipulado no art. 109 da Lei N.º 8.666/93. 
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14.3 - Conforme faculdade prevista no art. 109 § 6º, os licitantes terão o prazo de 05 (cinco ) dias 

úteis a contar da data de divulgação dos resultados das fases de habilitação e propostas para 

apresentar recurso contra os julgamentos da Comissão de Licitação. 

14.4 - Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal e encaminhados através da Comissão 

de Licitação conforme estabelece o § 4º do art. 109 da Lei 8666/93. 

14.5 - Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 

Tabuleiro ou junto a qualquer membro da Comissão de Licitação. Os recursos protocolados em 

forma diversa do estabelecido neste Edital serão rejeitados 

14.6 - Somente serão considerados recursos entregues na via original, não sendo aceito cópias 

dos recursos, ou, ainda, recursos enviados por fax ou por qualquer outro meio de comunicação à 

distância. 

14.7 - Os recursos entreguem em forma diversa do estabelecido neste Edital não serão 

conhecidos. 

14.8 - São pressupostos de admissibilidade do recurso: 

 a legitimidade; 

 o interesse de recorrer; 

 a existência de ato administrativo decisório; 

 a tempestividade 

 a forma escrita; 

 a fundamentação; 

 o pedido de nova decisão. 

14.9 - Interposto o recurso por um dos licitantes a Comissão de Licitação comunicará aos demais 

licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir 

do recebimento da notificação. 

14.10 - Os recursos têm efeito suspensivo, que alcança o prazo de validade das propostas. 

15 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

15.1- Apreciadas as propostas e indicado o vencedor, a Comissão Permanente de Licitação 

elaborará ata circunstanciada, visando a homologação do resultado e adjudicação do objeto 

licitado. 

15.2- A decisão da Comissão Permanente de Licitação será considerada definitiva após a 

homologação do resultado, o que ocorrerá transcorridos 5 (cinco) dias úteis após a publicação 

do resultado ou a decisão sobre os recursos.. 

15.3- Todos os participantes serão avisados do resultado definitivo, mediante afixação de cópia 

da ata no Quadro de Avisos do Município.  

15.4- O processo licitatório será concluído mediante a assinatura do respectivo contrato.  

15.5- O licitante vencedor, através de representante devidamente credenciado, deverá assinar o 

contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua convocação, pelo 

Município. Não o fazendo, será convocado o licitante classificado a seguir (art. 64, § 2º), para 
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que retire o instrumento contratual e o assine no mesmo prazo e condições do primeiro colocado 

e, assim, sucessivamente, ocorrendo a mesma situação enquanto houver licitante classificado. 

16 – DAS PENALIDADES 

16.1- Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o município poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente: 

1- Advertência por escrito; 

2- Multa no aporte de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em decorrência da prestação 

inadequada, paralisação ou interrupção dos serviços prestado inadequadamente, 

paralisado ou interrompido sem justa causa. 

3- Multa no aporte de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela interrupção do serviço por prazo 

superior a 30 (trinta) dias; 

5- Caducidade da contratação em decorrência da interrupção dos serviços por prazo 

superior a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da aplicação de multa no valor de até 2 

(duas) vezes o valor mensal ajustado, sem prejuízo de indenizações por perdas e 

danos, porventura causados ao Município. 

17 – DOS CONTRATOS, ALTERAÇÕES E RESCISÃO 

17.1- O Contrato será firmado com a empresa vencedora do certame, que será convocada, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da homologação do resultado final sob pena de 

decair do direito à contração, sujeitando-se, ainda, às penalidades prevista no presente Edital. 

 17.1.1- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela CONTRATANTE. 

17.1.2- O não atendimento pelo licitante vencedor ao estabelecido no item anterior, sem 

justificativa aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO constituirá motivo suficiente 

para que seja cancelada a adjudicação que lhe foi feita. 

17.1.3- Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinar o contrato no prazo 

estipulado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, será imediatamente convocado o 

segundo classificado para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas para o 

primeiro colocado, nos termos do parágrafo 2º, do art. 64, da Lei 8.666/93. 

17.2- O contrato terá caráter administrativo e será regulado pelas suas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado. 

17.3- Á CONTRATANTE é assegurado o direito de modificar o contrato, unilateralmente, para 

melhor adequá-lo às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, 

observando-se o contido nos §§ 1º e 2º, do art. 58 da Lei 8.666/93, e, ainda, 

1- fiscalizar a sua execução; 

2- Aplicar sanções motivadas pela sua inexecução, total ou parcial, conforme 

estabelecido no item 16 (dezesseis); 
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17.4- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento e, constituem motivos para a sua rescisão: 

1- o descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos; 

2- A lentidão em seu cumprimento que comprove a impossibilidade da prestação 

adequada dos serviços; 

3- o atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 

4- a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração 

Municipal; 

5- a subcontratação total ou parcial do objeto contratual sem a devida autorização pelo 

MUNICÍPIO, a sua associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, 

fusão, cisão ou incorporação não admitidas expressamente no Edital e no contrato; 

6- o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada ao 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual bem como as dos superiores; 

7- O cometimento reiterado de faltas na execução devidamente anotadas em registro 

próprio; 

8- a decretação de falência; 

9- a dissolução da sociedade; 

10- alteração social o modificação na sua finalidade ou na estrutura da empresa que 

prejudique a execução do contrato; 

11- razões de direito público de alta relevância e amplo conhecimento, exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato, devidamente justificada e 

determinada pela máxima autoridade da esfera administrativa municipal. 

12- a supressão dos serviços, por parte da Administração, que acarrete modificação no 

valor inicial do contrato, exceto quanto ao limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93; 

13- a suspensão expressa por parte da Administração, por período superior a 120 (cento 

e vinte) dias, exceto em caso de calamidade pública ou por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo período, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações sucessivas, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

14- a falta de das condições necessárias à prestação dos serviços contratados, por parte 

da Administração, nos respectivos prazos; 

15- a ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado que impeçam 

a execução do contrato; 

16- descumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88; 

17.5- Os casos que ensejarem a rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa e poderão ocorrer: por determinação de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO 
Praça Alzira Moraes Prata, 66, Tabuleiro - MG, 36165-000  

Tel.: (32) 3253-1235/1117 

e-mail: licitacao@tabuleiro.mg.gov.br 

 21 

ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos incisos I, II e III, do art. 79 

da LNL, sem prejuízo da aplicação das demais normas contidas na mesma Lei. 

17.6- O não atendimento pelo licitante vencedor ao estabelecido no item anterior, sem 

justificativa aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO constituirá motivo suficiente 

para que seja cancelada a adjudicação que lhe foi feita. 

17.7- Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinar o contrato no prazo 

estipulado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, será imediatamente convocado o 

segundo classificado para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas para o 

primeiro colocado, nos termos do parágrafo 2º, do art. 64, da Lei 8.666/93. 

17.8- Para assinatura do contrato, o licitante convocado deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

a) Encaminhar representante munido de documento que lhe atribua poderes 

para firmar o contrato em nome do licitante; 

b) Rubricar e assinar os documentos que fizerem parte integrante do contrato, 

no ato de sua assinatura; 

c) Após receber o contrato e assiná-lo deverá reconhecer a firma em Cartório 

de Notas, devolvendo as vias contratuais no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, contadas a partir da assinatura do mesmo. 

d) A CONTRATADA deverá oficiar a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABULEIRO, no prazo de 15 (QUINZE) dias úteis contados da assinatura do 

contrato, sob pena de rescisão contratual, declarando o número da A.R.T. – 

Anotação de Responsabilidade Técnica, fornecido pelo CREA. 

18 – DOS PAGAMENTOS 

18.1- O valor GLOBAL adjudicado e correspondente ao primeiro ano de vigência contratual, será 

pago em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas sendo a primeira 30 (trinta) dias após 

a emissão da Ordem de Serviço autorizando o início da execução do contrato. 

18.2 - Os pagamentos serão efetuados diretamente ao contratado na forma prevista no neste 

edital  

18.3- Os pagamentos somente serão liberados após a conferência das medições que serão 

realizadas pelo Município, que observará o cumprimento das atividades e da real prestação dos 

serviços. 

18.4- O contratado deverá manter rigorosamente em dia, toda a documentação exigida para a 

sua habilitação, renovando-as quando dos seus vencimentos e apresentando-as ao Contratante 

para fins de atualização dos seus dados, evitando, assim, atraso nos respectivos pagamentos. 

18.5- Em qualquer ocasião e sempre que julgar conveniente, o Município poderá exigir a 

comprovação de adimplência do contratado perante os seus empregados quanto à sua folha de 

pagamento e registro de cada um deles. 

18.6 - O preço contratual, obedecida a periodicidade de um ano disposta no “caput” do art. 28 

da lei nº 9069/95 será reajustado mediante a aplicação da variação do INPC-IBGE no período 
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ou outro índice que venha a substituí-lo. 

19 – DAS RESPONSALIDADES DO CONTRATADO 

19.1- Os serviços objeto deste edital serão da responsabilidade da CONTRATADA a partir da 

assinatura do contrato, além das demais obrigações expressas neste edital, 19.2- O serviço 

deverá atender ao disposto à lei federal n°. 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico. 

19.3- A CONTRATADA deverá assumir os serviços no prazo máximo de 15 dias após a 

assinatura do contrato. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação serão inscritas à conta do 

Orçamento de 2015 na dotação orçamentária 3.3.90.39.00.2.03.01.17.512.121..2.0012 – 

Manutenção da Limpeza Pública e da Usina de Lixo 

21 – DOS ANEXOS DO EDITAL 

21.1 - Fazem parte integrante do presente Edital, independentemente de transcrição, devendo 

constar dos envelopes respectivos, sob pena de inabilitação e/ou desclassificação, os seguintes 

anexos: 

ANÉXO I - PROJETO BÁSICO. 

ANÉXO II - MINUTA DE CONTRATO 

ANÉXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO 

ANÉXO IV - DECLARAÇÃO DE ME E EPP 

ANÉXO V - INDICAÇÃO DE RT 

ANÉXO VI - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

ANÉXO VII - DECLARAÇÃO DO MENOR  

ANÉXO VIII - INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

ANÉXO IX – MODELO DE PROPOSTA 

ANÉXO X – TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1- O MUNICÍPIO poderá, em qualquer fase do processo, revogar ou alterar a presente 

licitação no todo ou em parte, mediante justificativa fundamentada. 

 22.1.1 - Deverá declarar, de ofício ou por provocação de terceiros, sua nulidade, se constatada 

a existência de ilegalidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, art. 49 e respectivos 

parágrafos. 

22.2 - O Município poderá, a qualquer tempo, por razões de interesse público decorrentes de 

fatos supervenientes devidamente comprovados, revogar esta licitação, de forma justificada, 

conforme disposto na legislação vigente. 

 22.3 - O ato de entrega dos envelopes pressupõe o prévio e pleno conhecimento e a aceitação 

de todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como sobre a real situação dos bens 
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objeto desta licitação, não podendo qualquer proponente alegar o desconhecimento para 

justificar os atos praticados em desacordo com estas condições. 

22.4 - A execução do objeto descrito tem por justificativa a realização de transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos domiciliares, com características domiciliares e públicos com 

características domiciliares, buscando a preservação da higiene e saúde pública no âmbito do 

Município de TABULEIRO. 

22.5 A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitada, 

documento atualizado que certifique o resultado do transporte, tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos e compactáveis domiciliares, com características domiciliares e públicos, 

buscando a preservação da higiene e saúde pública no âmbito do Município de TABULEIRO. 

22.6- Os casos omissos serão examinados e decididos na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores. 

23 - DO FORO 

23.1- Fica eleito o foro da Comarca de RIO POMBA/MG, Estado de Minas Gerais, para dirimir e 

resolver quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste edital e, desde já, renunciam a 

outros por mais privilegiados que sejam. 

TABULEIRO (MG), 14 de maio de 2015 

___________________________ 

Presidente Comissão Licitação 

 

 

Assessor Jurídico 

                                             Autorizo a publicação 

Em 14/05/2015 
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ANEXO 1 

PROJETO BÁSICO 

1 - DO OBJETO 

1.1 – Compreende as atividades de transbordo dos resíduos sólidos domiciliares urbano, 

originários de atividades domésticas em residências urbanas, e públicos, também com 

características domiciliares, provenientes da área urbana de Tabuleiro/MG, recolhidos pela 

prefeitura e entregues na usina de Transbordo indicada em sua proposta; transporte em 

caminhões apropriados e operadores treinados, até a usina de reciclagem ou aterro sanitário, 

também indicados em sua proposta; tratamento e disposição final de resíduos sólidos de acordo 

com as normas técnicas aplicáveis e legislação pertinente, e, completando a operação, controle 

tecnológico e manutenção do CTR em conformidade com a licença ambiental – (estimativa de 80 

ton por mês, podendo variar), tudo de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007.  

1.2 – A etapa de serviço referente a coleta de lixo domiciliar na área urbana de Tabuleiro  e a sua 

entrega na Usina de Transbordo será integralmente realizada pela Prefeitura em seus 

caminhões.  

1.3 - A Usina de Transbordo a ser utilizada não poderá estar distante mais de 25 quilômetros do 

prédio da PREFEITURA de Tabuleiro 

1.4 - A atividade de transporte dos dejetos recolhidos pela prefeitura até a Usina de Transbordo, 

é de responsabilidade do Município.  

1.5 - A destinação final dos resíduos sólidos provenientes de poda de árvores, terras, entulhos e 

outros semelhantes será de responsabilidade da Prefeitura.  

1.6, As atividades de triagem do material para fins de reuso em especial aqueles destinados a 

manufatura de compactáveis domiciliares, e, também, para os procedimentos de reciclagem e 

tratamento, inclusive por compostagem, podem ser realizadas, pela CONTRATADA.  

1.7 - Faz parte, também, de suas obrigações, a deposição dos resíduos restantes em uma 

Usina de Triagem e Compostagem e/ou Aterro Sanitário da CONTRATADA ou de terceiros. 

1.8 - A contratada deverá realizar ainda o controle tecnológico e manutenção do CTR - 

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, em conformidade com a licença ambiental – 

(estimativa de 80 ton por mês, podendo variar). 

.1.9 - Os serviços objeto deste edital serão da responsabilidade da CONTRATADA a partir da 

assinatura do contrato, além das obrigações expressas neste Projeto Básico 

1.10 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitada, 

documento atualizado que certifique o resultado do transporte, tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos e preparação de compactáveis domiciliares, com características domiciliares e 

públicos, também com características domiciliares, buscando a preservação da higiene e saúde 

pública no âmbito do Município de TABULEIRO 

1.11 - O regime de execução será o de empreitada por preço global. 

1.12 - A empresa contratada deverá providenciar sem ônus adicional para o MUNICÍPIO o 

registro do serviço no CREA  
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1.13 - A CONTRATADA na execução do objeto deverá seguir todas as Normas e Especificações 

da ABNT. 

1.14 - A CONTRATADA deverá, também, atender, a todas as normas legais e 

regulamentares de medicina, higiene e segurança do trabalho 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO OS SERVIÇOS 

2.2 – Se inclui nas obrigações da CONTRATADA o recebimento, no local de  Transbordo, dos 

veículos da PREFEITURA após a coleta. 

2.2.1 – O horário de recebimento será acertado entre a contratante e a contratada. 

2.2.2 - O local de transbordo não pode se situar a mais de 25 km da sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TABULEIRO. 

2.3 – Realizar o transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliares, transportados por conta 

e risco da CONTRATADA, em veículos apropriados e condutores treinados, próprios ou 

contratados, do local de transbordo até o de disposição final na Usina de Reciclagem e/ou aterro 

sanitário 

2.4 - Providenciar o tratamento e descarte dos resíduos domiciliares urbanos, de acordo com as 

normas ambientais, em Usina de Triagem e Compostagem da CONTRATADA e/ou aterro 

sanitário.  

2.5- Realizar tratamento e disposição final de resíduos sólidos de acordo com as normas 

técnicas aplicáveis e legislação pertinente. Completando a operação, realizar controle 

tecnológico e manutenção da usina em conformidade com a legislação Ambiental. 

2.6- O serviço deverá atender ao disposto à lei federal n°. 11.445/2007, que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

2.7 - A CONTRATADA deverá assumir os serviços no prazo máximo de 15 dias após a 

assinatura do contrato. 

3 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1 Os serviços objetos deste termo deverão ser executados em estrita observância às 

exigências do Edital e respectivos Anexos e aos Planos Técnicos da CONTRATADA,  

atendidas as especificações e demais elementos técnicos no decorrer do período de 

execução do contrato. 

3.2 – Os serviços serão executados mediante Ordem de Serviço específica, onde serão 

discriminados todos os passos necessários à perfeita execução dos mesmos. 

3.3 – A CONTRATADA será responsável, civil e criminalmente, pela continuidade e 

segurança do serviço, devendo implantar a sinalização necessária, de acordo com as 

normas e especificações vigentes. 

3.4 – Caberá à CONTRATADA, apresentar nos locais e no horário de trabalho, os 

funcionários devidamente equipados, uniformizados e com veículos suficientes para 

recolhimento do produto resultante da realização dos serviços. 
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3.5 – A CONTRATADA deverá fornecer e operar todos e quaisquer equipamentos e 

ferramentas, necessários ao bom desempenho dos serviços, atendendo aos melhores 

padrões técnicos e de limpeza. 

3.6 – A PREFEITURA MUNICIPAL de TABULEIRO através da Secretaria Municipal 

competente poderá, a qualquer momento, exigir a troca de equipamentos que não sejam 

adequados ou de ferramentas que não atendam às exigências dos serviços. 

3.7 - A CONTRATADA poderá propor alternativas operacionais, realizar alterações e 

evolução dos projetos de forma a assegurar melhorias na qualidade, expansão dos serviços 

ou redução dos custos, as quais somente poderão ser implantadas após aprovação 

expressa pela PREFEITURA mediante Termo Aditivo. 

4 – DA MÃO DE OBRA  

4.1 – Competirá à CONTRATADA a admissão de todo pessoal necessário ao desempenho 

dos serviços empreitados, correndo por sua conta também os encargos sociais, seguros, 

uniformes, vestuários e demais exigências das leis trabalhistas. 

4.2 – Só deverão ser admitidos nos serviços os candidatos que se apresentarem munidos 

de atestados de boa conduta e tiverem seus documentos em ordem. 

4.3 – A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada, com camisas, calças, coletes 

reflexivos e com calçados padronizados, com o material de segurança individual que cada 

serviço requer e capas protetoras em dias de chuvas. 

4.4 – A fiscalização dos serviços terá o direito de exigir por escrito a dispensa que deverá 

realizar-se dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja 

obstáculo ao bom funcionamento do serviço, se a dispensa der origem à ação na Justiça do 

Trabalho, a Municipalidade não terá, em nenhum caso qualquer responsabilidade. 

4.5 – Será terminantemente proibido ao pessoal da CONTRATADA, fazer catação ou 

triagem de resíduos, ingerir bebidas alcoólicas em serviço e pedir gratificação ou donativos 

de qualquer espécie. 

4.6 – A CONTRATADA designará um preposto para fins de representá-la junto à 

CONTRATANTE, com amplos poderes para tudo que se relacione com a execução dos 

serviços. 

5 –DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 – A execução dos serviços e o cumprimento do contrato serão supervisionados pela 

CONTRATANTE através de um funcionário especialmente designado. 

5.2 – As ordens de serviço e toda a correspondência referente ao contrato, exceto de rotina, 

deverão ser feitas por ofício. Na hipótese da CONTRATADA negar-se a assinar o 

recebimento do ofício, no competente livro de carga, o mesmo será enviado pelo correio, 

registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos. 

5.3 – Será obrigatório, por parte da CONTRATADA, a manutenção, no local dos serviços, de 

um livro de apontamentos onde serão registradas as ocorrências de rotina, o qual deverá 
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ser assinado pelo responsável designado pelo MUNICÍPIO e recebido pelo preposto direto 

responsável da CONTRATADA. 

5.4 – A CONTRATADA se obriga a manter com o pessoal da fiscalização livre comunicação 

e entre estes e as equipes executoras dos serviços livres acesso a todas as suas 

dependências, possibilitando o exame das instalações e, também, das anotações relativas 

às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e 

elementos referentes aos serviços. 

6 – DOS PRAZOS 

6.1 – Os prazos para execução dos serviços, objeto do presente contrato, serão os 

seguintes: 

6.1.1 – O início dos trabalhos será de no máximo 15(quinze) dias após a data de emissão 

da Ordem de Serviço emitida pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO para início dos 

serviços. 

6.1.2 – O prazo de execução dos serviços será de 12 (DOZE) meses, contados da data da 

Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado até o limite permitido pela Lei 8.666/93.   

7 – DA REMUNERAÇÃO E DO VALOR  

7.1 – Receberá a CONTRATADA, em contraprestação pelos serviços prestados, o valor 

correspondente ao lance vencedor DO PREGÃO em doze parcelas iguais mensais e 

sucessivas, sendo a primeira trinta dias após a data de emissão da primeira Ordem de 

Serviço emitida pela prefeitura. 

7.2 – Perceberá ainda a CONTRATADA todos os valores por ela apurados com a alienação 

de dejetos e materiais extraídos da triagem dos resíduos sólidos inclusive os compactáveis.  

7.3 – Havendo prorrogação de prazo, o valor adjudicado será atualizado anualmente pela 

correção da INPC-IBGE. 

7.4 – O pagamento de cada fatura deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis, pela 

Tesouraria Municipal à CONTRATADA que emitirá os respectivos documentos de cobrança, 

em conformidade com a legislação vigente, submetendo-os juntamente com os 

comprovantes de recolhimento dos encargos sociais, FGTS, INSS e ISS do mês 

imediatamente anterior 

7.4.1- O pagamento somente será efetuado através de ordem bancária à Conta Corrente da 

CONTRATADA, que indicará, no ato da assinatura do contrato os dados necessários à sua 

transferência. 

7.4.2- A falta de qualquer documento ou especificações e rasura na Nota Fiscal que impeça 

a sua conferência, impedirá o seu pagamento e o prazo acima somente vigerá a partir da 

data da sua regularização, sem que caiba qualquer responsabilidade à CONTRATANTE. 

7.4.3 – Além das operações de tratamento destinação final de resíduos sólidos domiciliares 

urbanos e preparação de compactáveis domiciliares (exceto podas, terras, entulhos e outros 

semelhantes), será obrigação da CONTRATADA a deposição dos resíduos restantes em 
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uma Usina de Triagem e Compostagem e/ou Aterro Sanitário da CONTRATADA ou de 

terceiros. 

 

8 - DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

8.1 – A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução das 

atribuições previstas no objeto deste contrato e, consequentemente, responde, civil e 

criminalmente por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou indiretamente, provocar 

ou causar para ao CONTRATANTE ou para terceiros. 

8.1.1. A CONTRATADA obriga-se a oferecer prestação dos serviços, garantindo níveis 

satisfatórios de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 

cortesia na prestação, conforme estabelecido em regulamentação.  

8.1.2. A CONTRATADA não poderá condicionar a prestação dos serviços ao pagamento de 

valores não previstos neste CONTRATO e regulamentos, bem como de débitos não 

imputáveis ao usuário; ou, ainda, interromper, por decisão própria, a prestação dos serviços, 

ressalvadas as hipóteses previstas neste CONTRATO.  

8.1.3. A contratação tem por objetivo a universalização do acesso pela população do 

MUNICÍPIO aos serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos e 

compactáveis domiciliares. 

8.1.4. A CONTRATADA, durante a execução do contrato e exclusivamente dentro de seu 

objeto, deverá zelar pelas boas condições de saúde da população e pela proteção ao meio 

ambiente.  

8.1.5. Na hipótese de a CONTRATADA ficar impedida de prestar parcialmente os serviços, 

nos casos de intervenção ou extinção parcial do CONTRATO, a CONTRATANTE 

promoverá a redução proporcional dos objetivos e metas do CONTRATO, limitada na parte 

do serviço em que for a CONTRATADA impedida de prestar, sem prejuízo de cumprimento, 

se for o caso, das demais disposições deste contrato aplicáveis à espécie.  

8.1.6. Na exploração do serviço objeto deste contrato, a CONTRATADA não poderá 

dispensar tratamento diferenciado aos usuários de uma mesma classe de consumo e nas 

mesmas condições de atendimento, exceto nos casos previstos neste contrato, na 

legislação e normas internas da CONTRATADA. 

8.2 Incumbe à CONTRATADA, sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações 

estabelecidas, os seguintes e encargos:  

8.2.1. Prestar o serviço na forma prevista no contrato e nas demais disposições aplicáveis;  

8.2.2. Prestar, no prazo determinado, as informações que lhe forem solicitadas pelo 

CONTRATANTE, relativas as obrigações pactuadas;  

8.2.3. Prever nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às 

atividades contratadas, que sejam observadas rigorosamente as regras deste contrato e 

demais disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, obrigando-se, a somente 

contratar com entidades que detenham capacidade técnica e profissionais adequados e 
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informando aos terceiros que não haverá qualquer relação jurídica entre estes e o 

CONTRATANTE;  

8.2.4. Executar todos os serviços, atividades e obras relativas ao objeto deste certame com 

zelo, diligência e economia, devendo sempre utilizar a melhor técnica aplicável a cada uma 

das tarefas desempenhadas;  

8.2.5. Auxiliar a CONTRATANTE na preservação do meio ambiente, zelando pela proteção 

dos recursos naturais, do ecossistema e especialmente dos ambientes aquáticos;  

8.2.6. Providenciar para que seus empregados e agentes, bem como de suas contratadas, 

encarregados da segurança de bens e pessoas, sejam registrados perante as repartições 

competentes, usem visivelmente crachá indicativo de suas funções e estejam instruídos a 

prestar apoio à ação da autoridade competente e aos usuários;  

8.2.7. Obter, junto às autoridades competentes as licenças, inclusive as ambientais, 

necessárias à execução das obras ou serviços, sendo ainda responsável pelo pagamento 

dos custos correspondentes;  

8.2.8. Manter arquivo das reclamações apresentadas pelos usuários e sumário das 

soluções adotadas; 

8.2.9. Atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 

decorrente da exploração dos serviços ora contratados;  

8.2.10. Observar a legislação de proteção ambiental, respondendo pelas eventuais 

consequências de seu descumprimento;  

8.3. Não se estabelece em função do CONTRATO nenhuma relação jurídica entre os 

empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE.  

8.4. A CONTRATANTE deverá: 

8.4.1. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza 

relacionados ao contrato, solicitados por escrito pela CONTRATADA;   

8.4.2. Intervir na contratação, nos casos e nas condições previstos neste CONTRATO;  

8.4.3. Pagar à CONTRATADA os valores a ela devidos em função deste contrato,  

8.4.5. Receber os valores das multas aplicadas à CONTRATADA;  

8.4.6. Conceder tempestivamente à CONTRATADA, na forma da legislação aplicável, as 

licenças e autorizações municipais necessárias à execução dos serviços públicos e das 

obras relacionadas ao serviço;  

8.4.7. Receber relatórios sobre a prestação do serviço público de saneamento básico afeto 

a este contrato;  

8.4.8. Definir as diretrizes políticas para expansão e melhoria do serviço público de limpeza 

urbana;  

8.4.9. Garantir a participação da CONTRATADA nas discussões relativas a projetos e 

normatizações municipais que influenciem a prestação do serviço. 
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8.5. Incumbe a CONTRATANTE a fiscalização e regulação do serviço público de limpeza 

urbana, durante a vigência do CONTRATO, os seguintes direitos e encargos, sem prejuízo 

das demais obrigações previstas neste contrato: 

8.5.1. Fiscalizar os serviços, nas áreas do município afetas à contratação;  

8.5.2. Regulamentar a contratação, supervisionar a execução dos serviços, bem como todas 

as obras e serviços realizados pela CONTRATADA, zelando pela sua boa qualidade, sem 

que isso reduza ou exclua a responsabilidade da CONTRATADA;  

8.5.3. Estimular o desenvolvimento de projetos que valorizem a economia de água, a fim de 

auxiliar na política de preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente;  

8.5.5. Receber e apurar as reclamações dos usuários, desde que não resolvidas pela 

CONTRATADA, os quais serão cientificados das providências tomadas;  

8.5.4. Solucionar, em última instância, na esfera administrativa os litígios entre 

CONTRATANTE, CONTRATADA e USUÁRIOS, nos termos deste contrato;  

8.5.5. Manter estrutura funcional e organizacional adequada à fiscalização dos serviços, 

estabelecendo órgão interno de ouvidoria, encarregado de receber dos usuários as 

reclamações e sugestões quanto aos serviços prestados pela CONTRATADA;  

8.5.6. Analisar proposta de revisão e reajuste de tarifas e preços de serviços apresentada 

pela CONTRATADA, homologando os valores adequados para manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato;   

8.5.7. Analisar os relatórios contábeis, técnicos e econômicos e documentos similares 

enviados pela CONTRATADA;  

8.5.8. Aplicar as penalidades legais, regulamentares ou estabelecidas neste CONTRATO;  

8.5.9. Notificar a CONTRATADA, para adoção das medidas de sua competência, caso 

verifique irregularidades em sua atuação. 

 8.5.10. A CONTRATANTE se compromete a entregar em um raio de até 25 Km todo RSU 

coletado no Município de Tabuleiro em uma estação de transbordo devidamente licenciada 

e indicada pela CONTRTADA.  

9 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada por preço globa 

PREPARADO POR APROVADO POR 

 Em: 14/05/2015 

____________________________ 

José Maria Campos Neves 

Secretário Municipal de Administração 

Em: 14/05/2015 

______________________________ 

Dauro Martins Vidal 

Prefeito Municipal de Tabuleiro - MG 
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ANEXO 2 

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Termo de Contrato para Prestação dos 

Serviços de Destinação Final 

Adequada dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares Urbanos com 

Características Domiciliares (Exceto 

Podas, Terras E Entulhos), Que 

Celebram A Prefeitura Municipal de 

TABULEIRO e a Empresa 

______________. 

 

Aos _____ dias do mês de ________ do ano de dois mil e _______, a  Prefeitura 

Municipal de TABULEIRO, com sede nesta cidade, na Praça Alzira Moraes Prata, 

66, Tabuleiro - MG, 36165-000, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, representada neste ato pelo Exmo Sr. _______________________ 

e a empresa______________________ pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na cidade de ___________________ na Rua ____________________ Nº 

_______, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste 

ato pelo seu  representante legal o Sr. 

_________________________________________, de conformidade com o Edital de 

PREGÃO nº. 024/2015 e de acordo com as disposições contidas na leis 8.987/95, 

9.074/95 ,  8.666/93 e alterações posteriores ,  11.079/04 e 12.305/10 e, celebram 

este Termo de Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato celebrado entre as partes acima 

qualificadas e firmado por seus representantes legalmente capazes, tem 

embasamento legal nas disposições contidas no Edital de PREGÃO Pública nº. 

xxx/2015 e nas leis acima enunciadas e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1 - Constitui objeto a contratação dos serviços públicos de tratamento e destinação 

final de resíduos sólidos domiciliares urbanos e compactáveis domiciliares (exceto 

podas, terras, entulhos e outros semelhantes), com características domiciliares e 
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públicos do Município de TABULEIRO em uma Usina de Triagem e Compostagem 

e/ou Aterro Sanitário da CONTRATADA ou de terceiros. 

1.1 O objeto desta PREGÃO é a contratação de empresa especializada para a 

execução dos serviços públicos de tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos domiciliares urbano e compactáveis domiciliares com características 

domiciliares e públicos do Município de TABULEIRO, conforme normas contidas 

neste Edital de PREGÃO Pública, seus anexos e na lei. Os serviços objeto deste 

edital consistem em: 

1.1.2 Tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares, com 

características domiciliares e públicos com características domiciliares da área 

urbana, de acordo com as normas técnicas aplicáveis e legislação pertinente,  

1.2 Fazem parte integrante do objeto os anexos do presente edital. 

1.3 A execução do objeto descrito tem por justificativa a realização de tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos domiciliares, com características domiciliares e 

públicos, buscando a preservação da higiene e saúde pública no âmbito do 

Município de TABULEIRO. 

1.4- Ficam fazendo parte deste contrato, como se transcritos fossem, o Edital de 

PREGÃO pública nº 024/2015 e seus anexos, as normas regentes, instruções, o 

processo licitatório e ordens de serviços, e quaisquer alterações permitidas em lei. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Regime de execução 

2.1 – A execução dos serviços contratados se dará pelo Regime de empreitada por 

preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Especificação dos serviços 

3.1 – Os serviços objetos deste termo deverão ser executados em estrita 

observância às exigências do Edital e respectivos Anexos e aos Planos Técnicos 

da CONTRATADA, atendidas as especificações e demais elementos técnicos no 

decorrer do período de execução do contrato. 

3.2 – Os serviços definidos neste contrato serão executados mediante Ordens de 

Serviço específicas, onde serão discriminados todos os passos necessários à 

perfeita execução dos mesmos. 

3.3 – Os serviços contratados estão definidos no objeto do Edital e suas 

especificações técnicas encontram-se detalhados no Anexo I - Projeto Básico. 

3.4 – A CONTRATADA será responsável, civil e criminalmente, pela continuidade e 

segurança do serviço, devendo implantar a sinalização necessária, de acordo com 

as normas e especificações vigentes. 
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3.5 – Caberá à CONTRATADA, apresentar nos locais e no horário de trabalho, os 

funcionários devidamente equipados, uniformizados e com veículos suficientes para 

recolhimento do produto resultante da realização dos serviços. 

3.6 – A CONTRATADA deverá operar com todos e quaisquer equipamentos e 

ferramentas, necessários ao bom desempenho dos serviços, atendendo aos 

melhores padrões técnicos e de limpeza. 

3.7 – A PREFEITURA MUNICIPAL de TABULEIRO através da Secretaria Municipal 

competente poderá, a qualquer momento, exigir a troca de equipamentos que não 

sejam adequados ou de ferramentas que não atendam às exigências dos serviços. 

3.8 - A CONTRATADA poderá propor alternativas operacionais, realizar alterações 

e evolução dos projetos de forma a assegurar melhorias na qualidade, expansão 

dos serviços ou redução dos custos, as quais somente poderão ser implantadas 

após aprovação expressa pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO.  

CLÁUSULA QUARTA – Pessoal da CONTRATADA 

4.1 – Competirá à CONTRATADA a admissão de todo o pessoal necessário ao 

desempenho dos serviços empreitados, correndo por sua conta também os 

encargos sociais, seguros, uniformes, vestuários e demais exigências das leis 

trabalhistas. 

4.2 – Só deverão ser admitidos os candidatos que se apresentarem munidos de 

atestados de boa conduta e tiverem seus documentos em ordem. 

4.3 – A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada, com camisas, 

calças, coletes reflexivos e com calçados padronizados, com o material de 

segurança individual que cada serviço requer e capas protetoras em dias de 

chuvas. 

4.4 – A fiscalização dos serviços terá o direito de exigir por escrito a dispensa, que 

deverá realizar-se dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja 

conduta seja obstáculo ao bom funcionamento do serviço, se a dispensa der origem 

à ação na Justiça do Trabalho, a Municipalidade não terá, em nenhum caso 

qualquer responsabilidade. 

4.5 – Será terminantemente proibido ao pessoal da CONTRATADA, fazer catação 

ou triagem de resíduos, ingerir bebidas alcoólicas em serviço e pedir gratificação ou 

donativos de qualquer espécie. 

4.6 – A CONTRATADA designará um preposto para fins de representá-la junto à 

CONTRATANTE, com amplos poderes para tudo que se relacione com a execução 

dos serviços. 
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CLÁUSULA QUINTA – Fiscalização 

5.1 – A execução dos serviços e o cumprimento do contrato serão supervisionados 

pela CONTRATANTE. 

5.2 – As ordens de serviço e toda a correspondência referente ao contrato, exceto 

de rotina, deverão ser feitas por ofício. Na hipótese da CONTRATADA negar-se a 

assinar o recebimento do ofício, no competente livro de carga, o mesmo será 

enviado pelo correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos 

os efeitos. 

5.3 – Será obrigatório, por parte da CONTRATADA, a manutenção, no local dos 

serviços, de um livro de apontamentos onde serão registradas as ocorrências de 

rotina, o qual deverá ser assinado pelo responsável designado pela Município e 

recebido pelo direto responsável da CONTRATADA. 

5.4 – A CONTRATADA se obriga a manter com o pessoal da fiscalização livre 

comunicação e entre estes e as equipes executoras dos serviços livres acesso a 

todas as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e, também, 

das anotações relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, 

quando solicitados, todos os dados e elementos referentes aos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA – Prazos 

6.1 – Os prazos para execução dos serviços, objeto do presente contrato, serão os 

seguintes: 

6.1.1 – O início dos trabalhos será de no máximo 15(quinze) dias após a data de 

emissão da Ordem de inicio emitida pela SECRETARIA DE SERVIÇOS 

URBANOS. 

6.1.2 – O prazo de execução dos serviços objeto do presente contrato será de 12 

(doze) meses, contados da data de assinatura da Ordem de Serviço emitida para 

autorizar a execução do contrato,  

6.1.3 – O Contrato, por se tratar de serviços contínuos poderá ser prorrogado até o 

limite autorizado pela Lei 8.666/93, desde que o projeto de ampliação seja 

aprovado pelos órgãos competentes e que obtenha a licença de operação (L.O) 

correspondente.   

CLÁUSULA SETIMA – DA REMUNERAÇÃO E DO VALOR  

7.1 – Receberá a CONTRATADA do município, em contraprestação pelos serviços 

prestados, os valores estipulados em sua proposta no valor global de R$ xxxxxxxxx 

(xxxxxx) a ser pago em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ xxxxxxxx, 
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sendo a primeira paga 30 dias após o início efetivo dos serviços e as demais no 

mesmo dos meses subseqüentes  

7.2 – Perceberá ainda a CONTRATADA todos os valores por ela apurados com a 

alienação de dejetos e materiais extraídos da triagem dos resíduos sólidos.  

7.3 - O valor mencionado no item anterior será corrigido anualmente pela variação 

do INPC-IBGE do período. 

7.4 – O pagamento de cada fatura deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis, 

pela Tesouraria Municipal a CONTRATADA que emitirá os respectivos documentos 

de cobrança, em conformidade com a legislação vigente, submetendo-os 

juntamente com os comprovantes de recolhimento dos encargos sociais, FGTS, 

INSS e ISS do mês imediatamente anterior, juros de 1,0% ( um por cento ) ao mês 

pela pagamento em  atraso. 

7.4.1- O pagamento somente será efetuado através de ordem bancária à Conta 

Corrente da CONTRATADA, que indicará, no ato da assinatura do presente 

contrato os dados necessários à sua transferência. 

7.4.2- A falta de qualquer documento ou especificações e rasura na Nota Fiscal que 

impeça a sua conferência, impedirá o seu pagamento e o prazo acima somente 

vigerá a partir da data da sua regularização, sem que caiba qualquer 

responsabilidade à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES. 

8.1 – A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução das 

atribuições previstas no objeto deste instrumento e, consequentemente, responde, 

civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou 

indiretamente, provocar ou causar para ao CONTRATANTE ou para terceiros. 

8.1.1. A CONTRATADA obriga-se a oferecer prestação adequada dos serviços 

outorgados, garantindo níveis satisfatórios de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação, conforme estabelecido 

em regulamentação.  

8.1.2. A CONTRATADA não poderá condicionar a prestação dos serviços ao 

pagamento de valores não previstos neste instrumento e demais regulamentos, 

bem como de débitos não imputáveis ao usuário; ou, ainda, interromper, por 

decisão própria, a prestação dos serviços, ressalvadas as hipóteses previstas neste 

contrato.  
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8.1.3. A contratação tem por objetivo a universalização do acesso pela população 

do MUNICÍPIO aos serviços adequados de tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos e compactáveis domiciliares. 

8.1.4. A CONTRATADA, durante a execução deste contrato e exclusivamente 

dentro de seu objeto, deverá zelar pelas boas condições de saúde da população e 

pela proteção ao meio ambiente.  

8.1.5. Na hipótese de a CONTRATADA ficar impedida de prestar parcialmente os 

serviços, nos casos de intervenção ou extinção parcial do CONTRATO, A 

CONTRATANTE promoverá a redução proporcional dos objetivos e metas do 

CONTRATO, limitada na parte do serviço em que for a CONTRATADA impedida de 

prestar, sem prejuízo de cumprimento, se for o caso, das demais disposições deste 

contrato aplicáveis à espécie.  

8.1.6. Na exploração do serviço objeto deste contrato, a CONTRATADA não poderá 

dispensar tratamento diferenciado aos usuários de uma mesma classe de consumo 

e nas mesmas condições de atendimento, exceto nos casos previstos neste 

contrato, na legislação e normas internas da CONTRATADA. 

8.2 Incumbe à CONTRATADA, sem prejuízo do cumprimento das demais 

obrigações estabelecidas neste contrato, os seguintes direitos e encargos:  

8.2.1. Prestar o serviço adequado, na forma prevista neste contrato e nas demais 

disposições aplicáveis;  

8.2.2. Prestar, no prazo determinado, as informações que lhe forem solicitadas pelo 

CONTRATANTE, relativas as obrigações pactuadas;  

8.2.3. Prever nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se 

integrado às atividades, que sejam observadas rigorosamente as regras deste 

contrato e demais disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, 

obrigando-se, a somente contratar com entidades que detenham capacidade 

técnica e profissionais adequados e informando aos terceiros que não haverá 

qualquer relação jurídica entre estes e o CONTRATANTE;  

8.2.4. Executar todos os serviços, atividades e obras relativas ao objeto deste 

contrato com zelo, diligência e economia, devendo sempre utilizar a melhor técnica 

aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas;  

8.2.5. Auxiliar a CONTRATANTE na preservação do meio ambiente, zelando pela 

proteção dos recursos naturais, do ecossistema e especialmente dos ambientes 

aquáticos;  
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8.2.6. Providenciar para que seus empregados e agentes, bem como de suas 

contratadas, encarregados da segurança de bens e pessoas, sejam registrados 

perante as repartições competentes, usem visivelmente crachá indicativo de suas 

funções e estejam instruídos a prestar apoio à ação da autoridade competente e 

aos usuários;  

8.2.7. Obter, junto às autoridades competentes as licenças, inclusive as ambientais, 

necessárias à execução das obras ou serviços, sendo ainda responsável pelo 

pagamento dos custos correspondentes;  

8.2.8. Manter arquivo das reclamações apresentadas pelos usuários e sumário das 

soluções adotadas; 

8.2.9. Atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 

decorrente da exploração dos serviços ora outorgados;  

8.2.10. Observar a legislação de proteção ambiental, respondendo pelas eventuais 

consequências de seu descumprimento;  

8.3. Não se estabelece em função deste CONTRATO nenhuma relação jurídica 

entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE.  

8.4. A CONTRATANTE deverá: 

8.4.1. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza 

relacionados ao contrato, solicitados por escrito pela CONTRATADA;   

8.4.2. Intervir na contratação, nos casos e nas condições previstos neste 

CONTRATO;  

8.4.3. Pagar à CONTRATADA os valores a ela devidos em função deste contrato, 

bem como as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, 

quando devidas, decorrentes da extinção do CONTRATO;  

8.4.5. Receber os valores das multas aplicadas à CONTRATADA;  

8.4.6. Conceder tempestivamente à CONTRATADA, na forma da legislação 

aplicável, as licenças e autorizações municipais necessárias à execução dos 

serviços públicos e das obras relacionadas ao serviço;  

8.4.7. Receber relatórios sobre a prestação do serviço público de saneamento 

básico afeto a este contrato;  

8.4.8. Definir as diretrizes políticas para expansão e melhoria do serviço público de 

limpeza urbana;  

8.4.9. Garantir a participação da CONTRATADA nas discussões relativas a projetos 

e normatizações municipais que influenciem a prestação do serviço. 
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8.5. Incumbe a CONTRATANTE a fiscalização e regulação do serviço público de 

limpeza urbana, durante a vigência deste CONTRATO, os seguintes direitos e 

encargos, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste contrato: 

8.5.1. Fiscalizar os serviços, nas áreas do município afetas à contratação;  

8.5.2. Regulamentar a contratação, supervisionar a execução dos serviços, bem 

como todas as obras e serviços realizados pela CONTRATADA, zelando pela sua 

boa qualidade, sem que isso reduza ou exclua a responsabilidade da 

CONTRATADA;  

8.5.3. Estimular o desenvolvimento de projetos que valorizem a economia de água, 

a fim de auxiliar na política de preservação dos recursos hídricos e do meio 

ambiente;  

8.5.5. Receber e apurar as reclamações dos usuários, desde que não resolvidas 

pela CONTRATADA, os quais serão cientificados das providências tomadas;  

8.5.4. Solucionar, em última instância, na esfera administrativa os litígios entre 

CONTRATANTE, CONTRATADA e USUÁRIOS, nos termos deste contrato;  

8.5.5. Manter estrutura funcional e organizacional adequada à fiscalização dos 

serviços, estabelecendo órgão interno de ouvidoria, encarregado de receber dos 

usuários as reclamações e sugestões quanto aos serviços prestados pela 

CONTRATADA;  

8.5.6. Analisar proposta de revisão e reajuste de tarifas e preços de serviços 

apresentada pela CONTRATADA, homologando os valores adequados para 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;   

8.5.7. Analisar os relatórios contábeis, técnicos e econômicos e documentos 

similares enviados pela CONTRATADA;  

8.5.8. Aplicar as penalidades legais, regulamentares ou estabelecidas neste 

CONTRATO;  

8.5.9. Notificar a CONTRATADA, para adoção das medidas de sua competência, 

caso verifique irregularidades em sua atuação. 

8.5.10. A CONTRATANTE se compromete a entregar em um raio de até 25 Km 

todo RSU coletado no Município de Tabuleiro em uma estação de transbordo 

devidamente licenciada e indicada pela CONTRTADA.  

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO DO 

CONTRATO. 
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9.1 – A recusa imotivada na assinatura do contrato ou a recusa na execução do 

objeto descrito na cláusula primeira deste contrato em até 30 dias, ensejará a 

rescisão do contrato  

9.2 – Rescindir-se-á o presente contrato, ainda, por iniciativa do Município 

CONTRATANTE, em caso de inadimplência parcial ou total da CONTRATADA. 

9.2.1. Extingue-se a contratação por:  

a) advento do termo do CONTRATO;  

b) caducidade;  

c) rescisão;  

d) anulação do contrato; e  

e) extinção da CONTRATADA.  

9.2.2. Extinta a contratação, opera-se, de pleno direito, a reversão, ao 

CONTRATANTE, dos bens vinculados aos serviços, bem como as prerrogativas 

conferidas à CONTRATADA, pagando-se à CONTRATADA a respectiva 

indenização, relativamente aos bens incorporados ao CONTRATO, nos termos da 

legislação pertinente. 

9.2.3. Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o CONTRATANTE 

assumirá, imediatamente, a prestação do serviço, para garantir sua continuidade e 

regularidade. 

9.2.7. CADUCIDADE:  

9.2.7.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará a caducidade a 

CONTRATAÇÃO.  

9.2.7.2. Caso o CONTRATANTE entenda pela caducidade da prestação dos 

serviços, deverá ouvir previamente a CONTRATADA.  

9.2.7.3. A caducidade da prestação de serviços deverá ser precedida da verificação 

da efetiva inadimplência da CONTRATADA em processo administrativo, 

assegurado à mesma o direito ao contraditório e a ampla defesa.  

9.2.7.5. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes da 

CONTRATADA ter sido previamente comunicada a respeito das infrações 

praticadas, devendo ser-lhe concedido um prazo de 60 (sessenta) a 180 (cento e 

oitenta) dias, a ser fixado pelo Município, para corrigir as falhas e transgressões 

apontadas.  

9.2.7.6. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 

caducidade será declarada mediante Decreto do Município, pagando-se as 

indenizações devidas.  
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9.2.7.7. Da indenização de que trata este contrato será descontado o montante das 

multas aplicadas e dos danos causados pela CONTRATADA.  

9.2.7.8. A caducidade da CONTRATAÇÃO acarretará para a CONTRATADA a 

retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos 

prejuízos causados ao Município.  

9.2.7.9. Declarada a caducidade, não resultará ao Município qualquer espécie de 

responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos 

com terceiros, ou com empregados da CONTRATADA.  

9.2.8. RESCISÃO  

9.2.8.1. A CONTRATADA poderá solicitar judicialmente a rescisão do CONTRATO 

no caso de descumprimento das normas do mesmo pelo CONTRATANTE. Nesta 

hipótese, os serviços não poderão ser interrompidos ou paralisados, antes de 30 

(trinta) dias da notificação ao CONTRATANTE no intuito em rescindir o 

CONTRATO.  

9.2.8.2. A CONTRATADA poderá requerer a rescisão do CONTRATO quando 

houver, sem sua concordância, quebra da exclusividade na prestação do serviço 

objeto do mesmo.  

9.2.9. ANULAÇÃO DO CONTRATO  

9.2.9.1. Aplicar-se-á, em caso de anulação do CONTRATO, o disposto no art. 59 e 

parágrafo único da lei federal n.º 8.666/1993, para efeito exclusivo de ressarcimento 

por motivo não imputável à CONTRATADA, vedado o pagamento de lucros 

cessantes.  

9.2.10. EXTINÇÃO DA CONTRATADA  

9.2.10.1. Aplicar-se-ão em caso de extinção da CONTRATADA as mesmas 

disposições referentes à caducidade do CONTRATO, em relação ao valor, a forma 

de cálculo e o procedimento de pagamento da indenização devida.  

9.2.10.2. Na hipótese de dissolução da CONTRATADA, não poderá ser procedida a 

partilha do respectivo patrimônio social sem que: a CONTRATANTE ateste, 

mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os bens vinculados ao 

CONTRATO; e se efetue o pagamento das quantias devidas ao CONTRATANTE, a 

título de indenização ou a qualquer outro título. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções, 

isolada ou cumulativamente: 
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I - Advertência por escrito; 

II – Multa no aporte de R$ 2.000,00 Dois mil reais) em decorrência da prestação 

inadequada, paralisação ou interrupção dos serviços, por dia em que for prestado 

inadequadamente, paralisado ou interrompido o serviço. 

III – Multa no aporte de R$200.000,00 pela interrupção do serviço por prazo 

superior a 30 dias. 

IV – Caducidade da contratação em decorrência da interrupção dos serviços por 

prazo superior a 60 dias, sem prejuízo das multas acima em dobro e perdas e 

danos. 

§1º. Considera-se inadequada a prestação do serviço a não realização das rotas de 

acordo com a demanda municipal ou a prestação inadequada em decorrência de 

mau funcionamento de veículos. 

§2º. Ocorre ainda a caducidade da contratação quando: 

a) a CONTRATADA descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 

regulamentares concernentes à concessão; 

b) a CONTRATADA paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as 

hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

c) a CONTRATADA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 

para manter a adequada prestação do serviço concedido; 

d) a CONTRATADA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 

devidos prazos; 

e) a CONTRATADA não atender a intimação do CONTRATANTE no sentido de 

regularizar a prestação do serviço; e 

f) a CONTRATADA for condenada em sentença transitada em julgado por 

sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 

§3º. Na forma do §3º do art. 86 da lei federal nº8666/1993, se não existir garantia, 

responderá a CONTRATADA por sua integralidade, as quais serão descontadas 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente.  

10.2 - A transferência da contratação ou do controle societário da contratada sem 

prévia anuência do CONTRATANTE implicará a caducidade do contrato. 

10.3 - Será propiciada defesa a CONTRATADA, antes da imposição das pe-

nalidades previstas nos itens precedentes. 

10.4 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos itens precedentes 

não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não 
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eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos 

que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do 

pacto em apreço. 

10.5 - A multa aplicada deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado. 

10.6 - As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 

total ou parcialmente, se procedentes os argumentos apresentados na defesa 

protocolizada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

11.1 - Este contrato submete-se às normas pertinentes ao regime jurídico 

administrativo, esculpidas no dispositivo contido no art. 58 da lei nº 8.666/1993 e lei 

nº 8.987/1995, dele fazendo parte todas as condições estabelecidas no Edital nº de 

PREGÃO nº 024/2015, independentemente de transcrição. 

11.2 – Somente serão majorados os valores previstos neste contrato em 

decorrência de atualização monetária (calculada de acordo com a variação 

percentual do Índice de Preços ao Consumidor – INPC / IBGE e a variação 

percentual do Índice de Preços de Diesel da Fundação Getúlio Vargas – FGV) 

11.2.1 – O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato visa restabelecer a relação que 

as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição  da 

administração para a justa remuneração do serviço sendo necessário apresentar  

composição dos preços ofertados tais como  salários da equipe a ser 

utilizada,quantidade de profissionais alocados, leis sociais e trabalhistas, uniforme, 

alimentação, EPI,  quantidade de veículos,  quilometragem prevista, custo do 

combustível, tipo de combustível, consumo de combustível estimado, manutenção dos 

veículos, outros, fatores relevantes (pneus, manutenção, licenciamento, seguros) BDI – 

Benefícios e Despesas Indiretas, incluindo administração central e local 

O pleito somente será examinado se acompanhado de balanço da empresa, notas 

fiscais que permitam aferir o aumento de custos ou despesas exclusivamente 

operacionais e guias de recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO. 

12 – Elegem as partes contratantes o foro da Comarca de RIO POMBA (MG) para 

dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por assim estar justo e acordado, as partes, assinam o presente instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo assinaladas. 

TABULEIRO (MG), ___ de _______ de 2015. 

De Acordo: 

Assessor Juirídico 

OAB/MG  

____________________________ 

Prefeito Muncipal 

____________________________ 

Contratada 

Identificação Completa 

 

1)Testemunha:_____________________                      

Nome 

Endereço 

CPF: 

RG:   

1)Testemunha:_____________________                      

Nome 

Endereço 

CPF 

RG 
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ANEXO 3 

PROCURAÇÃO 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE 

(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º _____, bairro _______, na 

cidade de ____________, Estado de ______ por seu representante legal infra assinado Sr 

__________________, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º ___________, expedida por 

_______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________ na cidade de 

________________, Estado de _________________ 

OUTORGADO 

Sr __________________, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º ___________, expedida por 

_______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________, na cidade de 

________________, Estado de _________________ 

PODERES 

para representá-lo na Licitação n.º 024/2015 promovida pelo Município de Tabuleiro podendo o 

dito procurador, participar de todos os atos do certame, assinar atas, recibos e outros 

documentos, oferecer lances, renunciar a recursos e a prazos recursais, acordar, discordar, 

desistir, renunciar, transigir, impugnar, recorrer, representar e funcionar junto à Comissão de 

Licitação no que for necessário 

 

(Local, Data) 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Identidade/CPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE “PROPOSTA” 

 

Este Documento deverá ser impresso em papel timbrado da Licitante 
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ANEXO 4 

 

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO E EXCLUSÃO DAS 

HIPÓTESES DO ART. 3º, I E § 4º, I A X, DA LEI COMPLEMENTAR 

123/06 

..................................................., inscrita no CNPJ sob n ..................................., neste 

ato representada por ........................................., portador (a) do RG n ........................., 

inscrita (o) no CPF sob o n ................................, declara sob as penas da lei que: 

     a sua receita bruta não é superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), 

em cada ano calendário, conforme determina o Art. 3, Incisos I, da Lei Complementar 

123/06: 

     a sua receita bruta é superior a R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), não 

ultrapassado o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 

Declara ainda, que a empresa está excluída das hipóteses avençadas no Art. 3, 

parágrafo 4, Incisos I a X da mesma lei estando apta a usufruir dos benefícios e 

vantagens legalmente conferidas, esclarecendo que não se enquadra em 

nenhuma das vedações legais, imposta pelo § 4º do art. 3º da lei citada. 

.Data e Assinatura do responsável 

Obs, Assinalar de acordo com a sua condição, ME ou EPP 
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ANEXO 5 

 

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Licitação 024/2015 

 

DECLARAÇÃO 

 

OBJETO 

 

Execução dos serviços públicos de transbordo, tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos  domiciliares urbano, com características domiciliares e públicos, com características 

domiciliares, provenientes da área urbana de Tabuleiro/MG, de acordo com as normas 

técnicas aplicáveis e legislação pertinente, completando a operação, controle tecnológico e 

manutenção do CTR em conformidade com a licença ambiental – (estimativa de 80 ton por 

mês, podendo variar)  

Indicamos, como Responsável Técnico para execução do serviço de engenharia objeto da 

licitação em referência, o Engº Civil __________________________, CREA __________. 

Para demonstrar que o profissional indicado executou serviços compatíveis com o objeto da 

licitação, anexando a certidões (ou atestados), fornecido por __________________, 

acompanhadas da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA. 

 

Estamos anexando, também comprovantes de que o profissional indicado possui vinculo com 

a empresa, nesta data. 

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

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

Assinatura, qualificação e carimbo 

(Representante legal) 
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ANEXO 6 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

Autorizo a empresa _______________________ CNPJ __________________a apresentar-me 

como RT para execução dos serviços públicos de transbordo, tratamento e destinação final 

de resíduos sólidos  domiciliares urbano, com características domiciliares e públicos, com 

características domiciliares, provenientes da área urbana de Tabuleiro/MG, de acordo com as 

normas técnicas aplicáveis e legislação pertinente, completando a operação, controle 

tecnológico e manutenção do CTR em conformidade com a licença ambiental – (estimativa de 

80 ton por mês, podendo variar) 0bjeto da Licitação 024/2015 

Declaro, também, que encontro-me disponível para a execução dos serviços, caso vencedora  

a proposta da empresa citada. 

 

Local e data 

_______________________ 

Nome do Engenheiro 

Registro do CREA 
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ANEXO 7 

  

 MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR  

 PESSOA JURIDICA 

 

PREFERENCIALMENTEEM   PAPEL  TIMBRADO   DA    LICITANTE 

 

LICITAÇÃO N.º 024/2015 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

.............................................................................................., inscrito no CNPJ n.º 

........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.............................................................................................., portador da Carteira de 

Identidade n.º ................................... e do CPF n.º ............................................, 

DECLARA, sob as penas da Lei  em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do 

art. 7º da Constituição da República, 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............................................... 

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

Assinatura, qualificação e carimbo 

(Representante legal do licitante) 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO 8 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO 

 

A empresa _________________________________, CNPJ Nº: _________________, por seu 

representante legal infra-assinado, declara para fins de participação e habilitação no 

Processo Licitatório Nº 024/2015, declara, sob as penas da Lei, que assume a 

responsabiliza de comunicar ao MUNICÍPIO DE TABULEIRO, a superveniência de fato 

impeditivo da habilitação e que não se encontra incursa nos impedimentos e/ou 

sanções impeditivas de participar de Licitações, conforme previsto n os artigos 9º, § 2º, 

e 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Por ser verdade firma a presente declaração. 

 

(Local, Data) 

 

Nome por extenso/Assinatura do Representante Legal 

Identidade/CPF 

 

Este Documento deverá ser impresso em papel timbrado da Licitante 
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ANEXO 9 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO Nº 024/2015 

PROPONENTE 

Razão Social:       

Logradouro:       Nº       Bairro:       

Cidade:       UF: CEP:       Tel:       

Email:    

CNPJ:       Inscrição Estadual:       

1 - OBJETO 

Transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares urbano de acordo 

com as normas técnicas aplicáveis e legislação pertinente, completando a operação, controle 

tecnológico e manutenção do CTR em conformidade com a licença ambiental – (estimativa de 

80 ton por mês, podendo variar)  

2 -PREÇO GLOBAL 

Para execução do objeto acima descrito da licitação em referência, proponho o preço global de 

R$_____________ (_______________________) correspondente ao primeiro ano de vigência 

contratual, que será pago em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de 

R$_____________ (_______________________) sendo a primeira a ser paga 30 dias após a 

assinatura da Ordem de Serviço e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes, 

3 - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

BANCO  

AGÊNCIA  

LOCALIZAÇÃO  

CONTA-CORRENTE  

4 – INFORMAR A LOCALIZAÇÃO E PROPRIETÁRIOS 

USINA DE TRANSBORDO 

Localização 

Proprietário 

Distância até Tabuleiro 

ATERRO SANITÁRIO 

Localização 
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Proprietário 

USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM 

Localização 

Proprietário 

5 – APRESENTAR Á PARTE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO PREÇO GLOBAL,  

DEVE ABORDAR, SEM A ELES SE LIMITAR OS SEGUINTES TÓPICOS: 

I - COM RELAÇÃO AO PESSOAL: salários da equipe a ser utilizada, quantidade de 

profissionais alocados, leis sociais e trabalhistas, uniforme, alimentação, EPI,   

II - COM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS: quantidade de veículos, quilometragem prevista, custo 

do combustível, tipo de combustível, consumo de combustível estimado, manutenção dos 

veículos, outros, fatores relevantes (pneus, manutenção, licenciamento, seguros) 

 IV - COM RELAÇÃO AO BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, incluindo os custos com 

administração central e local 

APRESENTAR COMPOSIÇÃO Á PARTE ABORDANDO OS ITENS ACIMA 

6 - VALIDADE DA PROPOSTA  

A validade da presente proposta é de ___________ dias 

7 – DECLARAÇÃO 

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em 

referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de medição e 

pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. 

SGNATÁRIO DA PROPOSTA  6 - CARIMBO DO CNPJ 

 

Assinatura: 

  

Nome:         

Cargo:    

Identidade:         

CPF:         
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ANEXO 10 

 

RENÚNCIA À RECURSOS 

 

 

________________________________________, CNPJ nº ________________, sediada à 

___________________________________por seu representante, devidamente 

credenciado, Sr_________________________________ portador do RG nº ____________, 

para dar prosseguimento aos Atos do presente Processo Licitatório, desiste, 

formalmente, de interpor recursos, nos termos do inciso III, do art. 43, dos atos 

prescritos no art., 109, todos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Por ser verdade firma o presente, para todos os efeitos legais. 

 

Local e data 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

Carimbo Identificador 

 

 

Este Documento deverá ser impresso em papel timbrado da Licitante 

 

 


