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PROCESSO LICITATÓRIO N° 85/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2019 

EDITAL N° 31/2019 

 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS, Estado de São Paulo, 

CNPJ nº 48.664.296/0001-71, localizada na Rua Tiradentes, nº 956 - Centro, através do seu 
Prefeito Municipal, Sr. Silvio Martins, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os 
interessados, a abertura de procedimento de licitação, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo “menor preço global”, de acordo com as normas estabelecidas pela 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, regulamentadas pelo Decreto Municipal  nº 
7892/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições pertinentes da Lei 
federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, 
com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no 
Município de Pradópolis em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado, 
não incluindo-se o transporte, se o aterro estiver localizado a mais de 40 km da 
sede do Município, caso em que a licitante deverá incluir em seu preço o valor do 
transporte do resíduos. 

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este 
instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes 
contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço abaixo 
mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, após o credenciamento dos 
interessados, que se apresentarem para participar do certame. 

 
   O protocolo dos envelopes deverá ser feito no dia 25 de Junho de 2019 até às 
15hrs00min, o credenciamento e abertura das propostas serão realizados dia 25 de Junho 
de 2019 com início às 15hs30min, na Rua Tiradentes n.º 956, Centro, na sala de 
Licitações, na cidade de Pradópolis, São Paulo, CEP: 14.850-000. 
 

A sessão de processamento do pregão poderá ser suspensa, com base no 
Artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Integram o presente edital, os seguintes anexos:  
Anexo I – Termo de Referencia; 
Anexo II - Modelo de Proposta; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;  
Anexo IV - Modelo de Credenciamento; 
Anexo V - Modelo de Declaração somente para Micro e Pequenas Empresas;  
Anexo VI –  Declaração de regularidade com o ministério do trabalho; 
Anexo VII – Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar; 
Anexo VIII - Declaração de que examinou o presente Edital e seus anexos; 
Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
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Anexo X - Recibo de retirada do edital. 
 
As despesas correrão à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Geral do 
Município de Pradópolis, observadas as seguintes classificações orçamentárias:  
 
 
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 
02 PODER EXECUTIVO 
02 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020913 LIMPEZA PUBLICA 
15 Urbanismo 
15 452 Serviços Urbanos 
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 
15 452 0041 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 
15 452 0041 2024 0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 

405 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

0.01.00 110.000 GERAL 

 

PREÂMBULO: 

 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS torna público que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital 
e seus Anexos, com base nas Leis Federais n°s. 8666/93 e 10520/2002, do tipo menor preço 
por item. 
 
 O PREGÃO será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), auxiliado pela Equipe de Apoio, 
conforme designação contida nos autos do processo. 
 

 O PREGÃO será realizado dia 25 de Junho de 2019, com início às 15:30hrs, 
na Rua Tiradentes n.º 956, na sala de Licitações, na cidade de Pradópolis, São Paulo, CEP: 
14.850-000, quando deverão ser apresentados, no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (QUANDO ENQUADRADAS NESSAS MODALIDADES) E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
Em conformidade com a determinação do Sr. Prefeito do Município de Pradópolis, 

por solicitação da Secretaria Planejamento, Obras e Saneamento Urbano, a Prefeitura de 
Pradópolis-SP, torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de destinação final dos resíduos sólidos 
domiciliares e comerciais gerados no Município de Pradópolis em aterro 
sanitário/industrial devidamente licenciado, não incluindo-se o transporte, se o 
aterro estiver localizado a mais de 40 km da sede do Município, caso em que a 
licitante deverá incluir em seu preço o valor do transporte do resíduos, que será 
regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº. 606, de 10 de 
fevereiro de 2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
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Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, Lei Complementar n. 
123/2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que 
dele fazem parte integrante. 
 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, 
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

1 – DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem a finalidade de selecionar a melhor proposta para, de acordo 
com as especificações técnicas constantes nos Anexos integrantes deste Edital, para a prestação 
de serviços de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, gerados no 
Município de Pradópolis em aterro sanitário/industrial, devidamente licenciado, não 
incluindo-se o transporte, desde que o aterro não esteja localizado a mais de 40 km da sede do 
município, caso em que a licitante deverá incluir em seu preço o valor do transporte do 
resíduos, constantes nos seguintes itens: 
 

1.1.a. Recepção e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais do 
Município de Pradópolis em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado, enquanto 
parcela de maior relevância do presente certame e; 

 
1.1.a.1 O Transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais do Município 

de Pradópolis até o aterro sanitário/industrial licenciado, onde se dará o destino final dos 
mesmos será realizado pela Prefeitura Municipal de Pradópolis, desde que o aterro não esteja 
localizado a mais de 40 km da sede do município, caso em que a licitante deverá incluir em seu 
preço o valor do transporte dos resíduos. 
 
1.2. As especificações técnicas dos serviços integram o Anexo I, o qual faz parte integrante do 
presente Edital. 
 
1.2.1. As quantidades estimadas dos serviços estão constantes no Anexo II, o qual faz parte 
integrante do presente Edital. 
 

2 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 
edital. 
 
2.2 - Não poderão participar desta Licitação: 
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2.2.1 - As pessoas físicas, jurídicas ou servidores ou dirigentes, a que se refere o “caput” do 
Artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 
 
a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo ou da qual  o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com  direito a voto ou controlador, responsável técnico 
ou subcontratado; 
 
c) o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 
nestes últimos incluídos, por interpretação analógica do artigo 9º, inciso III, da Lei federal nº 
8.666/93, os agentes ocupantes de cargos públicos, eletivos ou não, assim como os que 
mantem com estes, grau de parentesco, em linha reta ou colateral, afim ou consanguíneo, até o 
terceiro grau. 
 
2.2.2 – A empresa impedida de participar de licitação ou declarada inidônea por qualquer 
órgão da administração pública Federal, Estadual e Municipal. 
 
2.2.3 – A empresa em estado de falência. 
 
2.2.4 – As empresas em consórcio. 
 

3 – DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 - Para o credenciamento, deverá ser apresentado a Carta de Credenciamento, conforme 
Anexo IV. 
 
a) tratando-se de sócio ou proprietário deverá ser apresentado o estatuto social, contrato 
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 
 
b) tratando-se de qualquer outro meio de identificação do interessado ou representante 
legal, deverá ser comprovado à existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, quer por carta de 
preposto, quer por procuração, quer por credenciamento, desde que em documento original e 
com firma reconhecida no cartório competente. 
 
3.2 - O sócio ou proprietário, procurador ou credenciado deverá identificar-se exibindo 
qualquer documento oficial de identificação, desde que contenha foto. 
 
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
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3.4 - A ausência do representante, em qualquer momento da sessão pública, importará a 
imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do pregoeiro. 
 
3.5 - Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial, observando-se o subitem 6.6.1.2. 
 

4 – DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO  

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com 
modelo estabelecido no Anexo III, deste edital, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes 
nºs 1 e 2. 
 
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em dois envelopes fechados e lacrados, contendo em sua parte externa, além 
do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

Envelope nº 1 – Proposta 
Processo de Licitação nº 85/2019     
Pregão Presencial nº 19/2019 
Dados da empresa (nome, CNPJ, endereço, e-mail, telefone) 

 

Envelope nº 2 – Habilitação 
Processo de Licitação nº 85/2019     
Pregão Presencial nº 19/2019 
Dados da empresa (nome, CNPJ, endereço, e-mail, telefone) 

 
4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração. 
 
5 – ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA 
 
5.1. A proposta deverá ser formulada em uma via, datilografada ou digitada, datada, carimbada 
e assinada, em papel timbrado da empresa licitante e em português, sem rasuras, emendas, 
borrões ou ressalvas, contendo: 

5.1.1. PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTA, elaborada conforme modelo constante 
do ANEXO II do Edital, devidamente preenchida com o preço unitário e total, sem emendas ou 
rasuras, de forma clara e precisa contendo o valor total da proposta para 12 (doze) meses. 

5.1.2. Medições e Condições de pagamento: De acordo com as disposições do item 12 
deste Edital. 
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5.1.3. A validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados 
da data limite para entrega das propostas; 

 
6.1.4. A ocorrência de eventuais incorreções decorrentes da transcrição da planilha para 

impresso próprio da licitante, será de sua total responsabilidade, podendo implicar em 
desclassificação da mesma, por ocasião da análise e julgamento da proposta. 

 
6.1.5. A Proposta Financeira deverá levar em consideração o preço base por tonelada de 

resíduos sólidos coletados e transportados, recebidos e dispostos em aterro sanitário 
devidamente licenciado. 
 

6.1.6. Deverão ser considerados na composição do preço total todos os custos globais dos 
serviços, inclusive: 

 
a) Mão-de-obra; pessoal, alimentação, assistência médica e social, equipamentos de 

proteção individual (EPIs) tais como; luvas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer outros 
necessários à segurança pessoal e coletiva, bem como todos os direitos e garantias previstos na 
Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva categoria; 

 
b) Ferramentas, aparelhos e instrumentos: necessários para a operação, manutenção e 

implantação do sistema; 
 
c) Água e energia elétrica: fornecimento, operação e manutenção dos sistemas de 

distribuição para a execução dos serviços; 
 
d) Segurança e Vigilância: fornecimento, operação e manutenção dos equipamentos 

contra fogo e todos os demais destinados à prevenção de acidentes, assim como pessoal 
habilitado à vigilância dos serviços; 

 
e) Ônus diretos e indiretos, encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, 

amortizações, seguros, juros, lucros e riscos, horas improdutivas de mão-de-obra e 
equipamentos e quaisquer outros encargos relativos à B.D.I., Benefícios e Despesas Indiretas; 

 
f) transportes, quando o aterro estiver localizado a mais de 40 km da sede do Município; 
 
g) No preço total resultante do critério exposto, estarão computados e diluídos todos os 

ônus decorrentes de despesas diretas e indiretas, mão-de-obra; maquinaria, ferramentas, 
encargos sociais e quaisquer outras despesas necessárias, mesmo que não tenham sido 
apontadas expressamente e desde que tenham relação com os serviços a serem executados, 
descritos neste Edital e seus anexos. 

 
h) Não será admitida proposta que apresente preço simbólico, irrisório ou de valor zero, 

incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos 
encargos. 
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7 – ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
7.1. Os documentos exigidos no envelope nº. 02 – Documentos são: 
 
7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Cédula de identidade do proprietário, no caso de empresa individual; 
 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 
d) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
 
e) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
f) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

 
6.1.2 - Os documentos relacionados nas alíneas “b” a “e” deste subitem, não precisarão 

constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste pregão. 

 
7.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 

relativo à sede ou ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto do certame; 

 
c) certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, da sede ou do domicílio da licitante, ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
 
d) certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS), para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e, a certidão de 
regularidade da Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. 

 
e) prova de inexistência de débitos trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT); 
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6.2.1 - A comprovação da regularidade de débito perante a Fazenda Federal, a que se 
refere a letra “ d ”, do subitem anterior, deverá ser feita mediante a apresentação de certidão 
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em relação à Dívida Ativa da União, e da 
expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente aos tributos e contribuições federais. 
 

7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei ou regulamento, e, quando se tratar de 
sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
b) No caso de empresas constituídas no próprio exercício ou que não tenham 

demonstrações contábeis do último exercício social exigíveis, deverão apresentar “balanço de 
abertura” ou “balanço intermediário”, sendo este último previsto no art. 204 da Lei nº 
6.404/76. 

c) No caso do interessado ser contribuinte com opção de Lucro Presumido ou 
enquadrado como Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), fica dispensada 
a apresentação do Balanço Patrimonial com as demonstrações contábeis, devendo, entretanto, 
apresentar cópia da Declaração de Renda - Pessoa Jurídica - na modalidade aprovada pela 
Receita Federal. 

 
d) As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada da publicação do 

balanço em diário oficial ou jornal de grande circulação, onde a empresa licitante está 
estabelecida. 

 
e) Certidão negativa de Falência, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo 

distribuidor judicial da sede da licitante, observado o disposto no Decreto federal 84.702/80, 
com prazo de validade de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias antes da data fixada para o 
recebimento das propostas, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio 
documento. 

 
7.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

7.1.5.1. Registro ou inscrição da empresa e de seus responsáveis técnicos no CREA - 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, da jurisdição da sede da empresa. 

7.1.5.2. Relação do corpo técnico da empresa, que estará envolvido na execução dos 
serviços. 

 
7.1.5.3. Comprovação de capacidade técnica profissional e técnico operacional, a 

saber: 
 



                                                                                                                     
 

RUA TIRADENTES, 956 – CENTRO – PRADOPOLIS – SP – CEP 14.850-000. 
FONE: (16) 3981-9900 / FAX: (16) 3981-9900 

EMAIL: gabinete@pradopolis.sp.gov.br 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO Nº 85/2019 

 

FOLHA Nº:____________ 

 

ASS:__________________ 

7.1.5.4. Capacidade técnica profissional: a licitante deverá possuir em seu quadro 
permanente na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional(is) de nível superior, 
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico (CAT), devidamente registrada(s) na entidade profissional competente (CREA), que 
comprovem a execução dos serviços semelhantes aqueles constantes do item 7.1.5.5. O(s) 
nome(s) do(s) profissional(is) deverá(ão) obrigatoriamente constar no(s) atestado(s) em 
questão. A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa, 
deverá ser feita nos moldes estatuídos no item 7.1.5.8 deste edital. 

 
7.1.5.5. Serviços: 
 
a – Comprovação de que a  recepção e Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Domiciliares e/ou Comerciais e/ou Industriais, classe II A segundo NBR 10.004 da ABNT, será 
realizada em aterro Sanitário/Industrial devidamente licenciado. 

 
a.1 – No caso de aterro localizado a mais de 40 km da sede do município a licitante 

também realizará o transporte do resíduo. 
 
7.1.5.6. Comprovação de Capacitação técnica operacional: a licitante deverá possuir 

em seu nome Atestado(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove(m) a execução dos serviços semelhantes aqueles constantes do item 7.1.5.7. 
equivalente a, no mínimo, 50% dos quantitativos estimados no Anexo II deste Edital. 
 
* média mensal  ................................................................... 350 t/mês. 
 

7.1.5.7. Comprovação de que o(s) profissional(is) de nível superior indicado(s), 
pertence(em) ao quadro permanente da empresa, devendo ser feita com a apresentação do 
registro na Carteira de Profissional, Ficha de Empregado ou Contrato de Trabalho, sendo 
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços, ou, se for o Diretor, através do Contrato Social em 
vigor, na data limite para a entrega das propostas e, ainda, Certidão de registro de pessoa física 
para comprovação de sua inscrição junto ao CREA. 

 
7.1.5.8. Declaração em papel timbrado da empresa de que colocará a disposição da 

Prefeitura os veículos e máquinas adequados e disponíveis, necessários para a execução do 
objeto da presente licitação. 

 
7.1.5.9. Declaração indicando onde se dará a recepção e disposição final dos resíduos 

sólidos domiciliares, e de que até a assinatura do contrato, a licitante possui condições plenas 
de apresentar para a Prefeitura do Município de Pradópolis seguintes documentos: 
 

a – comprovação de disponibilidade, através de carta própria ou carta de terceiros, do 
aterro sanitário/industrial onde serão recebidos e dispostos os resíduos sólidos do Município 
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de Pradópolis. 
 
b - Licenças: I) Prévia; II) de Instalação; e III) de Funcionamento/Operação do aterro 

sanitário/industrial, onde serão recebidos e dispostos os resíduos do Município de Pradópolis, 
emitidas pelos Órgãos Ambientais Estaduais competentes; 

 
c - alvará/licença de funcionamento expedido pelo Município no qual o aterro 

sanitário/industrial esteja localizado; 
 
d - declaração do aterro sanitário/industrial de que o mesmo possui capacidade 

operacional ociosa que lhe permita receber adicionalmente, no mínimo, toneladas por dia de 
resíduos sólidos domiciliares oriundos do Município de Pradópolis. 

 
7.1.6. DECLARAÇÕES 
 
a. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 

menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, 
inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93, conforme Anexo VI. 

 
b. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 

do § 2º, do artigo 32, da Lei Federal n.º 8.666/93, conforme Anexo VII. 
 
c. Declaração de que examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu 

conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo (ANEXO VIII). 
 

OBS.: 1 – Para efeito de assinatura do contrato, a empresa deverá indicar o nome da pessoa 
que ira assiná-lo, bem como sua nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereço residencial 
completo e cargo que ocupa na empresa. Quando não for o Diretor, ou sócio, além dos dados 
retro, deverá apresentar também, procuração com os respectivos poderes para assinatura do 
instrumento contratual. 
 
7.2. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO 
 

7.2.1. Os documentos solicitados para a habilitação poderão ser apresentados em seus 
originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente (exceto quando 
expresso no documento a obrigatoriedade da apresentação no original) ou, excepcionalmente, 
serem autenticados pelo (a) Pregoeiro (a),  e Equipe de Apoio, ou por publicação em órgão da 
imprensa oficial. 

 
7.2.2. Em todas as hipóteses referidas no item 7.1., não serão aceitos protocolos e nem 

documentos com prazo de validade vencido. 
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7.2.3. Se houver impossibilidade de apresentação de qualquer documento por motivo de 
greve do órgão emissor, apresentar declaração em papel timbrado da empresa licitante, 
assinada por seu representante legal, de que não está em débito com o referido órgão e que, 
finda a greve, se compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de direito, 
independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso 
de não apresentação, às penalidades legais. 

 
7.2.4. Os documentos exigidos deverão, preferencialmente, ser relacionados, separados, 

colecionados e numerados na ordem estabelecida neste Edital. 
 
7.2.5. Todos os documentos expedidos pela empresa licitante, deverão ser subscritos por 

seu representante legal, com identificação clara de seu subscritor. 
 

8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 
8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão pública de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
8.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao ao (a) Pregoeiro (a),  a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do 
Edital e os envelopes nº. 01 – Proposta e nº. 02 – Documentos e, em se tratando de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a declaração de trata o item 4.2 deste edital, sob 
pena de não fazer jus às disposições contidas na Lei Complementar n. 123/2006. 
 
8.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta” estará encerrada o credenciamento e, 
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
8.4. A análise das propostas pelo ao (a) Pregoeiro (a),  visará o atendimento das condições e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 

a. cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
b. que apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, bem como 

proposta alternativa; 
 
c. que apresentarem preços excessivos em relação aos praticados no mercado ou 

manifestamente inexequíveis, conforme artigo 48, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. 

d. Para efeitos do disposto no subitem anterior, o (a) Pregoeiro (a),  promoverá diligência 
para verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado, mediante análise 
da pesquisa de preços constante no processo. 
 
8.5. O (a) Pregoeiro (a), convidará individualmente as licitantes autoras das propostas 
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir da licitante autora da proposta de 
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maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 
caso de empate de preços. 
 
8.6. A licitante sorteada com o maior número poderá escolher a posição na ordenação dos 
lances em relação às demais empatadas e, assim sucessivamente, até a definição completa da 
ordem de lances. 
 
8.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação dos lances. 
 
8.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas, inclusive aquelas que 
não participaram da etapa de lances verbais, considerando para as que participaram o último 
preço ofertado. 
 
8.9. O (a) Pregoeiro (a),  poderá negociar com a licitante autora da oferta de menor valor para a 
redução do preço. 
 
8.10. Após a negociação, se houver, o (a) Pregoeiro (a),  examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito, sendo observado, para efeito da Lei 
Complementar n. 123/2006, o disposto no item 23 “DA PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE”. 
 
8.11. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigente e apurada mediante 
pesquisa realizada pela Unidade Requisitante. 
 
8.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope nº. 02, contendo 
os documentos de habilitação da licitante. 
 
8.13. Aberto o envelope de nº. 02, será inabilitada da presente licitação a licitante que não 
apresentar todos os documentos exigidos no item 7 ou que não atenda as exigências mínimas 
estabelecidas nos Anexos deste Edital. 
 
8.14. A verificação dos documentos emitidos pela Internet, será certificada pelo (a) Pregoeiro 
(a),  e deverão ser anexados nos autos os documentos passíveis de obtenção por meio 
eletrônico. 
 
8.15. A Administração não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
8.16. É facultado ao (a) Pregoeiro (a),, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública. 
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8.17 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeitos de habilitação, conforme item 07 deste Edital, sob pena de inabilitação, 
ainda que essa apresente alguma restrição. 
 
8.18 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa 
interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
8.19 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a 20% 
(vinte por cento) do valor da proposta apresentada, bem como na declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
8.20. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 
 8.21. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências e condições para 
habilitação, o (a) Pregoeiro (a),  examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
 

9 – DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 
9.1. No final da sessão pública, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar-se 
imediatamente e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias 
para a apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na decadência do 
direito de recurso e consequente, adjudicação do objeto do certame pela (a) Pregoeiro (a),  à 
licitante considerada vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente 
para homologação. 
 
9.3. Interposto o recurso, o (a) Pregoeiro (a),  poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente com as informações à autoridade competente. 
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9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, nulos. 
 
9.6. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste 
Edital. 
 

10 – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
10.1. Os serviços deverão dar inicio no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a 
partir da "Ordem de Serviço". 
 
10.2. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser executados rigorosamente de acordo 
com todas as especificações e demais elementos técnicos da Secretaria Planejamento, Obras e 
Saneamento Urbano constante dos Anexos; 
 
10.3. Os serviços somente poderão ser iniciados depois de recebida a competente Ordem de 
Serviço, expedida pela  Secretaria Planejamento, Obras e Saneamento Urbano, da qual conste 
detalhadamente a especificação do serviço, quantidade a ser executada, local, prazo e horário 
de início para a sua execução. 
 
10.4. Após realizados os serviços, o fiscal responsável da Secretaria Planejamento, Obras e 
Saneamento Urbano deverá atestar, a satisfatória realização dos serviços ordenados, sem o que 
não poderá constar da medição. 
 
10.5. Objeto será recebido: 
 

10.5.1. Definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias, contados da 
medição mensal; 
 
10.6. Fica facultada à Contratada a indicação de um representante para, juntamente com o(s) 
da Contratante, proceder ao recebimento do objeto do contrato. 

11 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
11.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a CONTRATANTE poderá firmar 
contrato específico com a licitante vencedora visando à execução do objeto desta licitação. 
11.2. A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação, para 
assinar o respectivo contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
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período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE. 
 
11.3. No ato da contratação, a licitante vencedora deverá apresentar procuração com firma 
devidamente reconhecida por cartório competente, outorgando poderes ao seu representante 
para assinar o contrato seu nome. 
 
11.4. A licitante convocada deverá até a data da celebração do ajuste providenciar: 
 

11.4.1. Carta de apresentação do encarregado do pessoal, que responderá também, 
perante a Administração, por todos os atos e comunicações formais; 

 
11.4.2. Cópia autenticada do estatuto ou contrato social da empresa e eventuais alterações 

que envolvem sua representação legal; 
 
11.4.3. Instrumento público de procuração, outorgando poderes ao signatário da 

contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou 
contrato social; 
 

11.4.4. Se no ato da assinatura do contrato, as certidões relativas ao FGTS, 
INSS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentadas na licitação 
estiverem vencidas, a licitante vencedora deverá reapresentar novas certidões, 
com validade em vigor. 
 

11.4.5. Recolher A.R.T. (Anotações de Responsabilidade Técnica), a qual deverá ser 
apresentada em até 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do contrato para ser 
anexada ao processo. Caso o contrato seja aditado em serviços e/ou prazo, a Contratada deverá 
recolher nova A.R.T., a qual deverá ser vinculada a principal. 
 
11.5. A Licitante vencedora deverá recolher aos cofres da Prefeitura Municipal, até o 2º 
(segundo) dia útil imediatamente anterior a data estipulada para a assinatura do contrato, 
garantia de 5% do valor do contrato que poderá ser em uma das modalidades prevista no 
parágrafo primeiro do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente atualizada, a qual será 
devolvida 10 (dez) dias úteis após o termino do contrato, desde que não haja prejuízos a serem 
ressarcidos a Administração Pública, ou pela Rescisão do Contrato, se esta ocorrer sem culpa 
da Contratada, após verificada a inexistência de quaisquer débitos; 
 

11.5.1. A garantia prestada em dinheiro será atualizada monetariamente; 
11.5.2. No caso do contrato ser prorrogado, a Contratada deverá prestar garantia de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da prorrogação, na mesma modalidade anteriormente 
oferecida, ou outra permitida pelo parágrafo 1º, do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, 
devidamente atualizada. 
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11.5.3. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de 
direito, será notificada a Contratada através de correspondência registrada para, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, completar o valor da garantia. A não apresentação da cobertura da 
garantia importará em rescisão contratual independentemente das penalidades estabelecias 
por este Edital, para o caso de inadimplência contratual. À administração cabe descontar da 
garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida pela Contratada. 
 

12 – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
12.1. As medições serão mensais e efetuadas pelos Fiscais da Prefeitura acompanhados do 
responsável da Contratada, sempre no último dia útil de cada mês; 
 

12.1.1. A Contratada deverá enviar mensalmente junto com a fatura, relação dos serviços 
executados, até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente. 
 
12.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da nota 
fiscal eletrônica, devidamente extraída pela Contratada, acompanhada do laudo de medição 
emitido pela Secretaria Planejamento, Obras e Saneamento Urbano, no prazo estipulado e 
depositado no banco e conta corrente indicada pela Contratada, desde que devidamente 
processado; 
 

12.2.1. Os pagamentos somente serão efetuados, após a contratada apresentar cópias e os 
originais dos comprovantes de recolhimentos da contribuição ao INSS e FGTS, bem como 
apresentar também, a guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN) e a Certidão Negativa de Débito Tributo Municipal, com validade em vigor, do 
domicílio ou da sede da contratada. 
 

12.2.2. Caso não tenha decorrido o prazo legal para o recolhimento dos encargos sociais e 
previdenciários até a data de apresentação da Nota Fiscal Fatura, cumpre a Contratada 
apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal, sob pena de não ser 
efetuado o pagamento respectivo e/ou os seguintes; 

 
12.2.3. As cópias serão conferidas com seus originais por servidor designado, que após a 

sua conferência as anexará no processo licitatório; 
 

12.3. Quando do pagamento devido, se os serviços contratados se enquadrar no disposto da Lei 
Federal nº 9.711, de 20/11/98 e respectiva Ordem de Serviço, a Prefeitura reterá 11% do valor 
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativo a Seguridade Social, conforme 
dispõe a referida Lei. 
12.4. As faturas que apresentem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento 
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua reapresentação. 
 
12.5. Será descontado do pagamento a ser efetuado o valor da multa aplicada, de acordo com o 
previsto no item 13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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12.6. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência 
de correção monetária. 
 
12.7. Caso o órgão licitante, eventualmente, atrase os pagamentos, estes serão corrigidos, com 
base no índice INPC/IBGE, conforme legislação pertinente. 
 

13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
13.1. A recusa injustificada da contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a empresa a aplicação de multa de 
20% do valor do contrato. 
 
13.2. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações, a contratada ficará sujeita a multas, garantida a sua defesa prévia, nos casos e 
situações seguintes: 
 
13.2.1. Pelo atraso injustificado na execução do contrato: 
 

13.2.1.1. até 10 dias, multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da 
obrigação, por dia de atraso; 

 
13.2.1.2. superior a 10 dias, multa de 2,0 % (dois por cento) sobre o valor da obrigação, 

por dia de atraso. 
 

13.3. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 13.2.1.1. e 
13.2.1.2., será o valor inicial do contrato. 
 

13.3.1. As multas que aludem os subitens 13.2.1.1. e 13.2.1.2., não impedem que a 
Contratante rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas neste 
Edital. 
 
13.4. A inexecução total ou parcial do objeto deste Edital poderá acarretar a aplicação das 
seguintes penalidades: 
 

13.4.1. Pela inexecução parcial: 
 

13.4.1.a. Advertência; 
13.4.1.b. Multa de 10% calculada sobre o valor do contrato; 
13.4.1.c. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a 
Administração por período não superior a 02 (dois) anos e; 

 
13.4.2. Pela inexecução total: 
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13.4.2.a. Multa de 20% calculada sobre o valor do contrato; 
 
13.4.2.b. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior. 
 
13.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, 
multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 
13.6. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas e serão 
regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
13.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, 
conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da 
Prefeitura do Município de Pradópolis, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis da data de sua 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
13.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 
processo. 
 
13.9. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e 
penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência. 
 
13.10. Em caso de rescisão por culpa da Contratada, perderá esta, em benefício da Contratante, 
as garantias prestadas, não tendo direito à indenização de qualquer espécie. 
 

14 – RECURSOS FINANCEIROS 
 
 14.1. A despesa supra será atendida por recursos próprios, sendo: 
 
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 
02 PODER EXECUTIVO 
02 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020913 LIMPEZA PUBLICA 
15 Urbanismo 
15 452 Serviços Urbanos 
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 
15 452 0041 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 
15 452 0041 2024 0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 

405 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

0.01.00 110.000 GERAL 
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15 – FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

 
15.1. A Prefeitura Municipal, por intermédio do Setor de Licitações, sito à Rua Tiradentes, 956, 
Centro, nesta cidade, exibirá cópia do Edital completo para consultas. 
 
15.2. Maiores informações e/ou esclarecimentos referentes à presente licitação serão 
fornecidas pela Secretaria Planejamento Obras e Saneamento, sito à Rua Tiradentes, 956, 
Centro, nesta cidade ou através do telefone (16) 3981.9900; 
 

15.2.1. Os pedidos de informações e/ou esclarecimentos técnicos deverão ser 
encaminhados por escrito e protocolados na Prefeitura Municipal de Pradópolis, Setor de 
Protocolo, sito à Rua Tiradentes, 956, Centro, nesta cidade. 

 
15.2.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos e/ou informações, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, 
posteriormente, qualquer reclamação. 
 

16 – DOS ANEXOS 

 
16.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, 
os seguintes Anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referencia; 
Anexo II - Modelo de Proposta; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;  
Anexo IV - Modelo de Credenciamento; 
Anexo V - Modelo de Declaração somente para Micro e Pequenas Empresas;  
Anexo VI –  Declaração de regularidade com o ministério do trabalho; 
Anexo VII – Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar; 
Anexo VIII - Declaração de que examinou o presente Edital e seus anexos; 
Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo X - Recibo de retirada do edital. 
 

17 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
17.1. O prazo de vigência do contrato em que a Contratada obriga-se a executar os serviços em 
perfeitas condições, será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de 12 (doze) meses e nos termos do art. 57, da 
Lei nº 8.666/93, devidamente atualizada. 
 
17.2. Até 60 (sessenta) dias anteriores à data prevista para o encerramento do prazo contratual, 
se não houver notificação de interesse ou não por parte da Contratada o contrato poderá 
prorrogado por mais 12 (doze) meses. 
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18 – DA RESCISÃO 

 
18.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses 
previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 

19 - DOS PREÇOS E REAJUSTES 

 
19.1. Os preços que vigorarão no contrato corresponderão aos preços negociados ao final do 
pregão e condições constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
19.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 
adequada e perfeita execução dos serviços. 
 
19.3. Os preços não sofrerão reajustes pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir da 
apresentação da proposta. 
 
19.4. Caso haja qualquer modificação superveniente que resulte em modificação do prazo 
acima, as partes promoverão o necessário ajuste nos preços e nos prazos. 
 
19.5. Os preços poderão ser reajustados após 12 (doze) meses, na ocasião de prorrogação 
contratual, sendo que o reajuste terá análise jurídica e financeira da Administração, após a 
apresentação da proposta da empresa, de acordo com a variação do INPC/IBGE. 
 
19.6. Caso seja extinto ou haja restrição legal do índice citado, as partes elegerão um novo 
indexador.  
 

20 - DA FISCALIZAÇÃO 

 
20.1. A Fiscalização do cumprimento do objeto da presente licitação, inclusive para efeito de 
aplicação de penalidades, será atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e 
Saneamento Urbano, que indicará, para tanto, os servidores que entenderem necessários. 
 
20.2. A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Saneamento Urbano poderá, em 
qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos serviços, reservando-se no direito de 
rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, devendo a Contratada 
refazê-los às suas expensas. 
 
20.3. A Contratada obriga-se a permitir à Fiscalização Municipal livre acesso a todas as suas 
dependências, possibilitando verificar equipamentos, materiais em especial a aferição da 
quantidade e qualidade dos serviços e a fornecer, quando solicitado, todos os dados e 
elementos relativos aos serviços. 
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20.4. A "Ordem de Serviço", deverá ser feita por ofício cabendo a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Obras e Saneamento Urbano, expedi-la. 
 
20.5. A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Saneamento Urbano reserva-se no 
direito de fiscalizar a frequência dos funcionários da Contratada, designando para tanto, 
servidores credenciados. 
 
20.6. O apontamento dos serviços executados será efetuado por servidores credenciados pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Saneamento Urbano. 
 
20.7. Compete, ainda, a Prefeitura Municipal de Pradópolis, providenciar os termos de 
aditamento, de recebimento e outros instrumentos de alteração contratual, bem como elaborar 
normas e baixar orientações visando o exato cumprimento do contrato. 
 
20.8. A Contratada não poderá substituir as suas equipes técnicas sem prévia verificação de 
documentos, informações e aceitação da Prefeitura Municipal. 
 
20.9. Qualquer falha na execução em que os serviços estejam em desacordo com as normas e 
especificações técnicas, a Contratada será notificada para que regularize as mesmas, sob pena 
de ser declarada inidônea para as futuras licitações, sem prejuízo de outras penalidades. 
20.10. A Contratada será responsável pela sinalização do trânsito (quando for o caso), durante 
a execução dos serviços, bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros. 
 
20.11. O relacionamento entre a Prefeitura e a Contratada, para avaliação, cobrança e 
fiscalização dos serviços executados pelos funcionários da Contratada, deverá ser feito através 
de fiscal da empresa, e, de representante da Prefeitura Municipal a ser indicado pela 
Administração Municipal. 
 

21 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 
21.1. A Contratada reconhece que é a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que 
causar à Prefeitura Municipal de Pradópolis, pessoas ou bens de terceiros em decorrência da 
execução dos serviços, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a Administração 
Municipal, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam causar. 
21.2. Fica a Contratada obrigada a cumprir a Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, 
conforme Lei Federal 6.514/77 regulamentada pela Portaria 3.214/78 que definiu as 29 (vinte e 
nove) Normas de Segurança do Trabalho, sendo de total responsabilidade os acidentes que por 
ventura vierem a ocorrer por ocasião dos serviços. 
 
21.3. Fornecer e obrigar o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC 
(Equipamento de Proteção Coletiva), obedecendo às normas e legislação pertinente. 
 
21.4. Fornecer mão-de-obra, especializada e comum, inclusive supervisão técnica, necessária e 
suficiente à execução dos serviços. 
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21.5. Reforçar ou substituir os seus recursos de equipamento ou pessoal se for constatada a sua 
inadequação para realização dos serviços. 
 
21.6. Remover no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, todo empregado que, a 
critério da Prefeitura Municipal ou Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e 
Saneamento Urbano, tiver conduta inconveniente. 
 
21.7. Fornecer todos os materiais necessários à execução dos serviços. 
 
21.8. Efetuar o pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
21.9. Manusear e movimentar todo ferramental necessário à execução dos serviços. 
 
21.10. Guardar e conservar os equipamentos, materiais e demais utensílios necessários à 
execução dos serviços, de sua propriedade ou da Prefeitura Municipal. 
 
21.11. Ressarcir, todos os danos causados a bens móveis e imóveis de terceiros, devido à 
execução do serviço ou em consequência dele, se houver. 
 
21.12. Conduzir os serviços de forma organizada.  
 
21.13. Providenciar para que todos os veículos utilizados no serviço estejam devidamente 
sinalizados com logotipos e número de telefone da empresa. 
 
21.14. Manter os funcionários uniformizados, portando crachás de identificação da empresa. 
 
21.15. Manter em dia, durante a vigência do contrato, os documentos referentes a habilitação e 
qualificação exigidos na licitação, conforme art. 55, XIII da Lei Federal 8666/93 e suas 
alterações. 
 

22 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
22.1. A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo a 
Prefeitura Municipal de Pradópolis, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para o conhecimento de 
todos os participantes da licitação. A Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
22.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Prefeitura Municipal de Pradópolis não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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22.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da 
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisão do contrato ou 
do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
22.4. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições 
gerais e particulares do objeto da presente licitação e das áreas onde serão executados os 
serviços, devendo verificar as condições atuais e não podendo invocar nenhum 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral 
cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer 
alegações. 
 
22.5. A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável, pelos danos causados 
diretamente à Administração e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, quer seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos e pelo uso dos 
equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações. Não 
excluirá ou reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE. Serão de inteira responsabilidade da Contratada todos os seguros 
necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos 
os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros. 
 
22.6. É vedada à Contratada a subcontratação deste contrato, sem a anuência expressa da 
Contratante. 
 
22.7. Qualquer subcontratação será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de 
constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis, se não devidamente 
aprovada pela Contratante. 
 
22.8. A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, determinar a redução ou aumento dos serviços, 
nos termos do parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
22.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a),. 
 
22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
do Município de Pradópolis. 
 
22.11. É facultado ao (a) Pregoeiro (a), ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão 
pública. 
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22.12. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo 
no prazo determinado pela (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação / inabilitação. 
22.13. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
22.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
22.15. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as licitantes 
por qualquer meio que comprovem o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado. 
 
22.16. A participação da licitante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e 
condições deste Edital. 
 
22.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação ao contrário da (a) Pregoeiro (a),. 
 
22.18. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido ao (a) Pregoeiro (a), através de protocolo 
junto a Prefeitura no Setor de Protocolo, situada a Rua Tiradentes, 956, Centro, neste 
Município, CEP. 14.850-000, telefone (16) 3981.9900, em dias úteis, no horário de 8:00 às 
16:30 horas, dentro dos prazos estipulados por este Edital. 
 
22.19. Os casos omissos serão decididos pelo (a) Pregoeiro (a), e/ou a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Obras e Saneamento Urbano em conformidade com as disposições constantes 
do presente Edital e legislação pertinente. 
 
22.20. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Guariba / SP, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

23 - “DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE” 

 
23.1 Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos 
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte desde que o menor preço ofertado não seja de 
uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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23.2. O empate mencionado no caput deste item será verificado na(s) situação(ões) em que 
a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à(s) proposta(s) mais bem classificada(s) em cada item, 
ocasião(ões) na(s) qual(is), proceder-se-á da seguinte forma: 
 

23.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no lote, de 
acordo com o disposto no subitem 23.2 poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado. 

 
23.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 23.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
situação definida no subitem 23.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

23.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 23.2, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

23.2.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na 
própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação. 
 

Pradópolis, 05 de Junho de 2019 
 

 
 

Silvio Martins 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS E CRITÉRIOS 

 
 
PREGÃO N.º 19/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 85/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
 
JUSTIFICATIVA: A geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-se 
atualmente em um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais. A coleta 
de lixo doméstico bem como comercial é condição fundamental para saúde pública. Eles estão 
diretamente associados aos problemas de poluição e/ou contaminação dos recursos hídricos e 
do solo, pois a deficiência de saneamento básico gera de forma inadequada o descarte de lixo, 
contaminando, poluindo os rios, córregos e lençol freáticos, além de favorecer a proliferação de 
vetores de doenças. Portanto, trata-se de uma contratação serviço imprescindível, visto que o 
município não possui aterro sanitário para descarte adequado. 
 
Os serviços que constituem o objeto da licitação deverão ser executados em conformidade com 
as especificações e demais elementos técnicos constantes deste Anexo e do corpo do presente 
Edital. 
 
 
1. DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
1.1 A prestação dos serviços compreende: 
 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM 
ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. 
 

1.1.1 O Transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais do Município de 
Pradópolis até o aterro sanitário/industrial licenciado, onde se dará o destino final dos 
mesmos será realizado pela Prefeitura Municipal de Pradópolis, desde que o aterro não esteja 
localizado a mais de 40 km da sede do município. 
 
2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 Conceituação dos serviços 
 

2.1.1 Resíduos Domiciliares; 
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a. Todos os resíduos que sejam classe IIA ou IIB, conforme definido pela Norma NBR -
10004 da ABNT e demais Resoluções, Portarias, Leis Federais e Estaduais; 

 
2.1.2 Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, com características 

de resíduos sólidos domiciliares; 
 
Segue a mesma definição dada para o item 2.1.1; 
 
 
3 - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL 
 
3.1. Todo resíduo a ser depositado no aterro sanitário terá sua entrada controlada na portaria, 
onde deverão ser pesados e identificados, devendo atender a Norma 10.004 da ABNT – 
“Classificação de Resíduos Sólidos”, sendo que o aterro sanitário deverá estar licenciado pelos 
órgãos ambientais para recepção e disposição final de resíduos classes II e III. Caso se constate 
a presença de materiais fora da classificação, não deverá ser permitida a entrada dos resíduos, 
devendo ser comunicado às autoridades competentes. 
 
3.2. A pesagem dos resíduos servirá para o controle da quantidade de resíduos sólidos 
depositados no Aterro, com controle da sua evolução, bem como para o controle das 
quantidades, a serem medidas e pagas conforme os critérios de medição e pagamentos. 
 
3.3. Os resíduos trazidos diariamente por carretas serão depositados na frente de trabalho, ao 
nível do terreno, já devidamente preparado. Os resíduos deverão ser compactados através de 
trator de esteiras. 
 
3.4. Para a adequada compactação do lixo, o trator sobre esteiras deverá espalhar os resíduos e 
passar de 3 a 5 vezes sobre a camada formada, com o objetivo de compactar o maciço. 
 
3.5. Sistemas de Impermeabilização 
 

3.5.1. Sistema de Impermeabilização da base 
 
3.5.2. Conforme exigências da CETESB, deverá o Aterro Sanitário possuir uma camada de 

impermeabilização de base, constituída de geomembrana de polietileno de alta densidade – 
PEAD, assentada entre camadas de argila compactada (sistema trifásico). 

 
3.5.3. Nas laterais, onde o aterro terá contato com os taludes existentes, a 

impermeabilização também deverá ser efetuada com manta de PEAD. 
 
3.5.4. Sistema de Impermeabilização Superior 
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3.5.4.1. As camadas finais do aterro e dos taludes acabados de cada célula deverão 
ser impermeabilizadas através de uma camada de solo compactado, as quais receberão 
cobertura vegetal em grama. 
 
3.6. Sistema de Drenagem e Tratamento de Líquidos Percolados 
 
3.6.1. Para permitir a drenagem dos líquidos percolados formados nas células do Aterro 
Sanitário, este deverá possuir ao menos os seguintes dispositivos: 
 

 drenos horizontais de líquidos percolados na base de cada célula,  

 drenos sob bermas,  

 drenos de descida nas faces dos taludes de escavação, 

 reservatório de acumulação de líquidos percolados. 
 
3.6.2. Os líquidos percolados gerados pelo aterro sanitário após serem coletados pelos drenos 
deverão ser encaminhados para o reservatório de acumulação de percolados. 
 
3.6.3. Os líquidos percolados deverão ser encaminhados para tratamento adequado, em ETEs 
(Estações de Tratamento de Esgotos), ou tratados em estação própria do aterro, desde que 
devidamente licenciado pelos órgãos ambientais. 
 
3.7. Sistema de Drenagem de Gases 
 
3.7.1. A decomposição anaeróbia da fração orgânica dos resíduos sólidos gera biogás, formado 
principalmente pelo metano e gás carbônico, os quais devem ser retirados do maciço de lixo, 
de forma a evitar riscos à estabilidade física do aterro sanitário. 
 
3.7.2. Dessa forma, um aterro sanitário deve sempre ser dotado de um sistema adequado de 
drenagem de gases gerados no interior do maciço de resíduos, sempre com o objetivo de evitar 
a formação de bolsões de gases. 
 
3.8. Sistema de Drenagem Superficial 
 
3.8.1. O sistema de drenagem superficial tem por objetivo coletar as águas pluviais, originadas 
pelas precipitações que ocorrem na área de intervenção, assim como nas regiões situadas à 
montante da mesma e que estejam sob sua influência e conduzi-las para as drenagens naturais. 
 
3.8.2. Esse sistema de drenagem de águas pluviais tem muita importância em um aterro de 
disposição de resíduos sólidos, uma vez que será evitada a formação de líquidos percolados na 
unidade de disposição, bem como será garantida a manutenção das condições de estabilidade 
do maciço. Além disso, o adequado sistema de drenagem de águas pluviais permitirá que seja 
possível a manutenção de uma frente de trabalho coberta constantemente com terra e dessa 
forma entende-se que não ocorram prejuízos ambientais como a emanação de gases para a 
atmosfera e proliferação de moscas e outros vetores transmissores de doenças.  
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3.8.3. O sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser constituído por um conjunto que 
terá caráter permanente e outro provisório, ou seja, deverá ser alterado à medida que o 
empreendimento for crescendo. 
 
3.8.4. As unidades do sistema de drenagem de águas pluviais deverão ser constituídas dos 
seguintes componentes: 
 

 Canaletas nas bermas; 

 Descidas d’água; 

 Dissipadores de energia; 

 Caixas de sedimentação. 
 
3.9. Monitoramento Ambiental 
3.9.1. O processo de monitoramento ambiental deverá apresentar como premissa básica em 
seu conteúdo, a possibilidade de detecção o mais rápido possível, de ocorrências de falhas no 
sistema de proteção ambiental associado ao empreendimento. A detecção de falhas 
possibilitará que sejam adotadas medidas corretivas rapidamente, evitando dessa forma que os 
danos provocados por essas falhas possam levar a impactos ambientais significativos, ou ainda 
que venham a ocorrer passivos ambientais na área de intervenção ou na sua região de 
influência. 
 
3.10. Fechamento da Gleba e Vigilância 
 
3.10.1. As áreas de descarga de resíduos deverão ser totalmente fechadas. Esse fechamento da 
gleba terá por objetivo evitar que o aterro sanitário seja invadido por pessoas que objetivem a 
separação de materiais potencialmente adequados à reciclagem, bem como de animais que 
buscam alimentos na massa de resíduos sólidos, especialmente os de origem silvestres. 
 
3.10.2. Considerando esses vários aspectos, além do fechamento acima citado, deverá haver 
um forte esquema de segurança de 24 horas em toda a área do aterro, de forma a impedir a 
entrada de catadores em qualquer horário. 
 
3.10.3. Deve ser ressaltado que as frentes de trabalho deverão ser dotadas de iluminação 
elétrica, de forma a facilitar as descargas dos resíduos, bem como auxiliar na manutenção da 
gleba do aterro sanitário. 
 
4. DA QUANTIDADE ESTIMADA 
 
4.1 A quantidade estimada da presente contratação é 350 toneladas por mês. 
 
5. DEMAIS DISPOSIÇÕES 
 
5.1 Deverá ser observado as disposições contidas no edital completo e respectivos anexos. 
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Pradópolis, 05 de Junho de 2019 
 
 
 
 

Silvio Martins 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

PREGÃO N.º 19/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 85/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 
QDE. 

ESTIMADA/ 
MÊS 

PREÇO 
UNITÁRI

O 

PREÇO 
TOTAL  

01 

Destinação final dos resíduos 
sólidos domiciliares e comerciais 
(aterro sanitário / industrial 
licenciado) 

TON. 350 t R$ R$ 

TOTAL MENSAL R$ 
TOTAL DO CONTRATO (12 MESES) R$ 

 
Preço unitário por extenso: 
 
Total mensal por extenso: 
 
Total do contrato por extenso: 
 
Medições e Condições de pagamento: De acordo com as disposições do item 12 do 
instrumento convocatório. 
 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data limite para entrega 
das propostas; 
 
A Proposta Financeira considerou na composição do preço total todos os custos globais dos 
serviços, inclusive: 
 
a) Mão-de-obra; pessoal, alimentação, assistência médica e social, equipamentos de proteção 
individual (EPIs) tais como; luvas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer outros necessários à 
segurança pessoal e coletiva, bem como todos os direitos e garantias previstos na Convenção 
Coletiva de Trabalho da respectiva categoria; 
 
b) Ferramentas, aparelhos e instrumentos: necessários para a operação, manutenção e 
implantação do sistema; 
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c) Água e energia elétrica: fornecimento, operação e manutenção dos sistemas de distribuição 
para a execução dos serviços; 
 
d) Segurança e Vigilância: fornecimento, operação e manutenção dos equipamentos contra 
fogo e todos os demais destinados à prevenção de acidentes, assim como pessoal habilitado à 
vigilância dos serviços; 
 
e) Ônus diretos e indiretos, encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizações, 
seguros, juros, lucros e riscos, horas improdutivas de mão-de-obra e equipamentos e quaisquer 
outros encargos relativos à B.D.I., Benefícios e Despesas Indiretas; 
 
f) transportes, quando o aterro estiver localizado a mais de 40 km da sede do Município; 
 
g) No preço total resultante do critério exposto, estarão computados e diluídos todos os ônus 
decorrentes de despesas diretas e indiretas, mão-de-obra; maquinaria, ferramentas, encargos 
sociais e quaisquer outras despesas necessárias, mesmo que não tenham sido apontadas 
expressamente e desde que tenham relação com os serviços a serem executados, descritos 
neste Edital e seus anexos. 
 
 
Data: 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do responsável devidamente identificado. 
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ANEXO III 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
 
PREGÃO N.º 19/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 85/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio: 
 
   ................................................................................, inscrito no CNPJ nº 
...........................e Inscrição Estadual nº. ........................,por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr (a) .................................................................., portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ................................ e inscrito no CPF nº. ......................................, interessada 
em participar da licitação em epígrafe que visa a contratação dos serviços de destinação final 
dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no Município de Pradópolis em aterro 
sanitário/industrial devidamente licenciado, não incluindo-se o transporte, se o aterro estiver 
localizado a mais de 40 km da sede do Município, DECLARA, sob as penas da Lei, o pleno 
cumprimento dos requisitos de Habilitação. 
 
 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 
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ANEXO IV 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA 
 
 

PREGÃO N.º 19/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 85/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio: 
 
 
   ................................................................................, inscrito no CNPJ nº 
........................... e Inscrição Estadual nº. ........................, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr (a) .................................................................., portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ................................ e inscrito no CPF nº ......................................, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz (  
). 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

PREGÃO N.º 19/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 85/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio: 
 
 
   ................................................................................, inscrito no CNPJ nº 
........................... e Inscrição Estadual nº. .................................., por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr (a) .................................................................., portador (a) da 
Carteira de Identidade nº ................................ e inscrito no  CPF nº. ......................................, 
DECLARA, para fins do disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de 
participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não 
é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, 
nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância 
que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação 
que deste procedimento possa ocorrer. 
 
 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO Nº. ...../2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/2019 

EDITAL Nº 31/2019 
 
Pelo presente instrumento contratual, a Prefeitura Municipal de Pradópolis, Estado de São 
Paulo, com CPNJ sob nº 48.664.296/0001-71, com endereço na Rua Tiradentes nº 956, nesta 
cidade de Pradópolis, neste ato representada pelo Silvio Martins, Prefeito Municipal, de agora 
em diante denominado  simplesmente PREFEITURA, e de outro lado a Empresa ................., 
estabelecida na ........................., Cidade de ..........., Estado de .........., inscrita no CNPJ sob nº 
.................................., telefone .. e-mail .........neste ato representada por ......................., 
portador da cédula de identidade RG nº ........................, inscrito no CPF (MF) sob nº 
..........................., doravante designada “CONTRATADA”, ajustam o presente contrato 
mediante as seguintes cláusulas representadas a seguir: 
 
1. OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços  prestação de serviços de destinação 
final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, gerados no Município de Pradópolis em 
aterro sanitário/industrial, devidamente licenciado, não incluindo-se o transporte, desde que o 
aterro não esteja localizado a mais de 40 km da sede do município, caso em que a licitante 
deverá incluir em seu preço o valor do transporte dos resíduos. 
 
2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer por sua conta e risco o pessoal necessário para a 
entrega do objeto deste contrato, respondendo a CONTRATADA por todas as obrigações 
previdenciárias, securitárias, trabalhistas e civis, relativa aos funcionários que forem 
utilizados, nos moldes do art. 71, da Lei 8666/93 e suas alterações. 
 
3. VIGÊNCIAS E PRAZOS 

 
3.1. O presente contrato vigorará pelo período de 12 (doze), contados de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei 8666/93. 

 
4.    PREÇO 
 
4.1. O valor total deste contrato é de R$ ................ (..................),conforme Preços vencidos no 
certame, ofertada pela CONTRATADA  e Homologada pela PREFEITURA. 
 
 
5. PAGAMENTO 
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5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica 
e aceite do setor fiscalizador da execução do serviços competente, na seguinte conta bancária: 
 
BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA: 
 
5.2. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais 
e/ou implicará na aceitação dos serviços. 
 
5.3. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos 
trabalhos, subsistirá na forma da Lei. 
 
5.4. Fica expressamente estabelecido que a PREFEITURA não dará aceite em duplicatas, 
triplicatas e/ou letras de câmbio, e que somente liquidará os títulos mediante regular 
tramitação e aprovação e aprovação das medições à eles vinculadas, conforme preconiza o art. 
63, da Lei 4320/64, como também não aceitará cobrança bancária. 
 
5.5. O não cumprimento do quanto aqui disposto implicará postergação dos pagamentos 
correspondentes pelo período de inadimplência na entrega dos documentos, sem prejuízo das 
demais sanções estabelecidas neste instrumento. 
 
5.6. O quanto estabelecido neste item não exime a CONTRATADA de exibir a PREFEITURA, 
quando esta entender conveniente, os comprovantes de recolhimento de todos os tributos, 
contribuições e demais encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste 
instrumento. 
 
6. REAJUSTE  
 
6.1. Os preços não sofrerão reajustes pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir da 
apresentação da proposta. 
 
6.2. Caso haja qualquer modificação superveniente que resulte em modificação do prazo 
acima, as partes promoverão o necessário ajuste nos preços e nos prazos. 
 
6.3. Os preços poderão ser reajustados após 12 (doze) meses, na ocasião de prorrogação 
contratual, sendo que o reajuste terá análise jurídica e financeira da Administração, após a 
apresentação da proposta da empresa, de acordo com a variação do INPC/IBGE. 
 
6.4. Caso seja extinto ou haja restrição legal do índice citado, as partes elegerão um novo 
indexador.  
 

 
7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
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7.1. A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, a manter todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação que deu origem ao presente instrumento, comunicando  imediatamente qualquer fato 
ou circunstância superveniente que altere tais condições. 
 
7.2. A CONTRATADA é a responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA. 
 
7.3. A CONTRATADA é responsável pela prestação dos serviços do objeto deste instrumento 
em plena conformidade  com  as especificações e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a 
reparar, refazer ou repor qualquer parte da execução do serviço, que venha a apresentar 
defeitos ou incorreções, resultantes de irregularidades na execução, no prazo que lhe for fixado 
pela PREFEITURA, sem ônus adicionais e sem prejuízo do disposto na Cláusula de Multas e 
Penalidades deste instrumento. 
7.4 Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter a PREFEITURA 
à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo CONTRATADA 
em qualquer circunstância, nesse particular, considerado como única e exclusiva empregadora 
e responsável por qualquer ônus que a PREFEITURA venha arcar em qualquer época, 
decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações. 
 
7.5 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões quantitativas no objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por  cento) 
de seu valor total, alterações essas que, se necessárias, serão regularizadas por meio de aditivos 
contratuais. 

 
8. FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO        
      
8.1 Não obstante a CONTRATADA ser a responsável pela prestação dos serviços deste 
contrato, a PREFEITURA reserva-se o direito de exercer a fiscalização do objeto do contrato 
por intermédio de seus fiscais ou pessoas devidamente autorizadas. 
 
9. MULTAS E PENALIDADES 
 
9.1 No caso de inadimplência parcial ou total deste contrato, pela CONTRATADA, a 
PREFEITURA, dependendo da gravidade do fato, poderá  aplicar as penas, advertências, 
sempre por escrito e respectiva anotação no Cadastro, além das multas estabelecidas neste 
contrato, independentemente da CONTRATADA exercer, desde logo, seu direito à opção de 
rescisão deste contrato. 
 
9.2 A aplicação das multas pelo não cumprimento das cláusulas deste Contrato, ficará adstrita  
às penalidades elencadas nas Cláusulas do Edital, integrante deste instrumento. 
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9.3 Aplicadas às multas, a PREFEITURA as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA, logo após a sua imposição. 
 
9.4 O pagamento das multas estabelecidas nesta cláusula ou o seu desconto como aqui 
especificado, não exime a CONTRATADA do fiel cumprimento das obrigações e 
responsabilidades contraídas neste instrumento e nem da reparação de eventuais danos, 
perdas ou prejuízos diretos ou indiretos que vierem a ser causados a PREFEITURA, por seus 
empregados, prepostos e usuários. 
 
10. RESCISÃO     
10.1. Constitui motivo de rescisão do presente Contrato, unilateralmente pela PREFEITURA, 
no caso, por ato da CONTRATADA, se verifique qualquer das ocorrências relacionadas a seguir 
ou das demais situações previstas em lei: 
 
10.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, 
ou prazos, observadas as disposições deste instrumento e dos anexos do Edital; 
10.1.2. Paralisação do fornecimento objeto deste Contrato, sem justa causa e prévia 
comunicação a PREFEITURA. 
 
11 . DAS FALHAS 
 
A CONTRATADA é responsável pela qualidade da prestação dos serviços objeto do presente 
certame, sendo responsável pelos danos eventualmente causados pelos mesmos. 
 
12. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
12.1 Qualquer alteração deste Contrato, bem como dos seus anexos, somente será válida 
quando formalizada por aditamento permitidos por Lei. 
 
13. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS   
 
13.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 
verbas, constantes do orçamento vigente, oriundas de recursos próprios, conforme ficha abaixo 
relacionada: 
 
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 
02 PODER EXECUTIVO 
02 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E D 
020913 LIMPEZA PUBLICA 
15 Urbanismo 
15 452 Serviços Urbanos 
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 
15 452 0041 2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 
15 452 0041 2024 0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 

405 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

0.01.00 110.000 GERAL 
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14. FORO 
 
14.1.  As partes signatárias deste instrumento elegem, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Guariba/SP, para dirimir quaisquer questões 
referentes a este contrato. 
 
E, por se acharem justas e acordadas, firmas as partes, o presente Instrumento, na presença de 
duas testemunhas que a tudo assistiram. 

Pradópolis, .... de .......... de 2019. 
 
 
 

Silvio Martins 
Prefeito Municipal 

 
 

CONTRATADA 
 
 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

1) ______________________ 
 
 

2) ______________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 

CONTRATADA:  
 

CONTRATO/ATA DE REGISTRO N°:  

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de destinação final dos 
resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no Município de Pradópolis em aterro 
sanitário/industrial devidamente licenciado, não incluindo-se o transporte, se o aterro 
estiver localizado a mais de 40 km da sede do Município, caso em que a licitante deverá 
incluir em seu preço o valor do transporte do resíduos. 
 
ADVOGADO(S)*:  

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, 

e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 

que couber.  

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Município, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.  

 

Pradópolis, .......... de .............. de 2019. 

 

Prefeito Municipal 
 

Contratada 
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R E C I B O  D E  R E T I R A D A  D E  E D I T A L   
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2019 
PROCESSO N° 85/2019 

 
Razão Social 
 
CNPJ n° 
 
Endereço: 
 
e-mail: 
 
Cidade: 
 

Estado: 

Telefone: 
 

Fax: 

Pessoa para contato: 
 
                 Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 

identificada. 
 
                  Local: _____________, _____, de _____________ de 2019. 
 

_______________________________ 
Assinatura 

 
 
 
Senhor Licitante, 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Pradópolis e essa empresa, solicito de 
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação por 
meio do Fax (16) 3981-9900 ou pelo e-mail: licitacao.pradopolis@gmail.com. 
 
Deixar de encaminhar o presente recibo não trará qualquer prejuízo ao interessado. No 
entanto, a Administração ficará impossibilitada de prestar esclarecimentos/informações ao 
interessado, implicando seu conhecimento diretamente no processo exceção aos casos em que 
a divulgação pela imprensa seja indispensável. 

 
Pradópolis, 05 de Junho de 2019. 

 
 

Departamento de Licitações 
 


