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PREFEITURA MUNICIPAL DI] SIT}ROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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RECIBO DE RETTRADA DE EDITAL

Referência: PREGÃO PRESENCIÁL No 4O,/2O18

Razão Social:

CNPJ n':

Endereço:

Cidade: Estado:

cep:

E-Mail: Telefone/Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local de 2018.,_de

Assinatura

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura de SidrolâLndia-MS e essa
empresa, soUcito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e
remeta ao Pregoeiro, por intermédio do email licitacaopmsidrolandia@gmail.com.
A não remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais
retilicações ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informaçoes
adicionais.

la-MS

Páoinâ I de lílí
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PREGÃO PRESENCIÁL NO O4OI20T8
PROCESSO ÁDMTMSTRATIVO N" 2634 I 2OrA

PROCBSSO LrCrrATÓRrO N" l3O/2O18
MENOR PREÇO GLOBAL

OBIETO: Contratação de empresa especializada na prestaçáo dos serviços de
manutençáo, conservaçáo e ümpeza de áreas públicas no Municipio de Sidrolâldia,
abrangendo: serviço de coleta transporte e destinação de resÍduos sólidos
domiciüares; serviço de coleta seleüva e serviço de varriçáo manual de sarjeta, em
vias e logradouro públicos, na região do quadrilátero central, conforme
especificaçÕes e condições constantes neste documento, conforme especificaçÔes e

condições constantes no Edital e nos Anexos.

ia-MS
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PREGÃO PRESENCIAL N" O4O/20ta
PROCESSO ADMIMSTR.ATwO N" 2534l2O 18

PROCB9SO LICTTATÓRrO N" l3O/2Or8
MENOR PREÇO GLOBÁL

O MUMCIPIO DD SIDROIÁIIDIA - MS, através do Departamento de Licitações e

Compras, por intermédio da Comissáo de Pregáo, designado pela Portaria no

768/2017, publicada no Diário OÍicial do Município, torna público, para
conhecimento dos interessados, que realiza:rá licitaçáo na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, Registro de Preços üpo MENOR PREçO GLOBÁL visando formar o

Sistema de Registro de Preços da Administração hiblica Municipal para
contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, em conformidade com as disposições contidas na l,ei no 10.520, de 17 de
julho de 2OO2, no Decreto Federal n" 3.555, de 08 de agosto de 20OO, Decreto
Municipal l1l/2013, na ki Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e,

subsidiariamente na ki n' 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteraçôes.

Telefone para contato e esclarecirnentos sobre o edital: (67) 3272-7 40O, das
7h00rnin às I lhOOmin. Os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO" deveráo ser entregues, devidamente fechados, na data, horário
e local, abaixo indicados, onde far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregáo:

Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
abertura do certame na data marcada, a sessáo será, automaticamente, transferida
para o primeiro dia úül subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no
preârnbulo deste Edital, desde que não haja comunicaçáo do Pregoeiro em
contráLrio.

O Edital poderá ser obüdo, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de
guia a ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributaçào, localizado à Rua
Santa Catarina no 244 no valor de R$ 30,O0 (trinta reais), sendo este o custo da
reproduçáo, ou também poderá ssr- visualizaflo e baixado no Site da Frefeitura
Municipal, htpp: / /www. sidrolandia.ms.gov.brl no link "licitações".

1. DAREGÊNCIALEGÁL

1 I I-ei Federal n" 8.666/1993 e alterações;

drolândia - MSBua São Paulo, 964 - CentÍo - Fone (67) 32Z2-7400 - CEp 79.1

Pásinâ f .iê ÁÁ

LOCAL: Prefeitura de Sidrolandia, Rua São Paulo, N' 964, Centro
DATA:30/11/2018
HORÁRIO: 07:3o hs
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CNPI/IVF: 03.501.574/0001 -3 I
1.2 Lei Federal n" lO.52O/2OO2;
1.3 l,ei Federal n" 8.078/lg90 - Código de Defesa do Consumidor;
1.4 Iri Complement€r n' 123/2006
I.5 Lei Complementar n" 147 /2014;
I.6 Decreto Municipal n" 100/20I3
I.7 Demais disposiçÕes conüdas neste Edital.

2. DO O&TETO DALTCTTAÇÁO

2.f O objeto da presente licitaçáo é a seleção da proposta mais vantajosa para a
Contrataçáo de empresa especializada na prestação dos serviços de manutençào,
conservaçáo e limpeza de áreas públicas no Município de Sidrolândia, abrangendo:
serviço de coleta transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares; serviço de
coleta seletiva e serviço de varriçáo manual de sarjeta, em vias e logradouro públicos,
na região do quadrilátero central, conforme especificações e condições constartes
neste documento, conforme especiÍicações e condições constantes no Edital e nos
Anexos.

2.3 - A quanüdade constante do Anexo II é para efeito de registro por unidade de
preço.

2.4 - Os preÇos registrados neste procedimento terão va_lidade de l2(doze) meses,
a parti-r da data de publicaçáo do extrato da Ata de Registro de Preços.

3. DAS CONDrÇODS DE PARTTCIPAÇÃO

3.1 - Poderáo participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

3.f.1 - Detenha aüüdade pertinente e compatível com o objeto deste pregào;

3.1.2 - Atenda aos requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos;

3.2 - Não poderão concorrer neste Pregão:

3.2.L - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, a
cessáo, transferência e a subcontrataçáo total ou parcial de seu objeto.

3.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçáo lsatizad2 p6l6
MunicÍpio de Sidrolârndia-MS.

lândia - MS
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2,2 - O Registro de Preços será formnlizado por intermédio da Ata de Registro de
Preços, na forma do Anexo VI, nas condições preüstas neste edital.
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3.2.5 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública Municipal, enquanto perdurarem os moüvos da punição;

3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou Íirma mercanül indiúdual constituÍda
por servidor ou dirigente de órgáo ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, nos termos do art. 9o, Inciso III, da ki Federal n" 8.666/93;

3.3 - Não será permitida a participaçáo de Cooperativas de trabalho no presente
Pregão, uma vez que a almejada contratação envolve a prestaçáo de mão de obra.
(Em conformidade com o artigo 5" da ki 12.690/ L2)

3.4 - Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do
ramo correlacionado ao objeto desta licitaçáo, regularmente cadastrados neste
murricípio ou que saüsfaçam as condições exigidas no presente edital e seus
anexos, parte integrante deste edital.

3.5 - As empresas interessadas deverão realizar üstoria nos locais e instalações da
execução dos serviços, ocasião na qual será firmado ATESTADO DE VISITA, de
forma a obterem pleno conhecirnento das condiçÕes e eventuais dificuldades para
a sua execuçào, bem como de todas as informações necessárias à formulaçáo da
sua proposta de preços.

3.5.1 - A visita deverá ser reaJiz.ada pelo responsável técnico da licitante, em razào
de que o mesmo será o responsável pelos serviços a serem executados. No momento
da realizaçáo da ústoria deverá ser apresentado documento pessoal e certidào de
registro da empresa no CREA para comprovação do únculo do profissional com a
empresa.

3.6.2 - Para agendamento da üstoria a empresa deverá entrar em contato com a
Prefeitura Municipal de sidrolândia, através da Secretaria Municipal de
Infraestmtura, Habitação e Serviços Públicos, no horário das 08h às llh, com o
servidor (a) MARIELLI ROBERIA SPOHR ZIELINSKI, CREA tgl8g-D, através do
telefone (67) 3272-74OO, Avenida Dorvalino dos Santos, n" 964, bairro Centro,
sidrolândia-MS, devendo ser efetivada até o segundo dia úül anterior à data fixada
para a abertura da sessáo pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. o proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro
por,meio de um representante que, deüdâÍnente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, ldentiÍicar-se e
apresentar os seguintes documentos, em cópias autenücadas ou cópias simples
acompanhadas dos originais:

0-Sidrolândia-MS
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b) No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer no
local, deverá comprovar a responsabiüdade por meio da apresentaçáo de:

b. I) Registro comercial, no caso de Empresa Individual; ou

b.2) Ato constituüvo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações
subsequentes, deüdamente registrados, no caso de Sociedade Comercial; ou

b.3) Inscriçáo do ato constituüvo e alteraçôes, acompanhado de documentos de
eleiçáo de seus administradores em exercício, no caso de Sociedade por Ações; ou

b.4) Inscriçáo do ato constitutivo e alteraçÕes no registro civil das pessoasjuúdicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercÍcio, no caso de Sociedade Civil; ou

b.5) Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento,
expedido pelo órgão competente, quando a aüvidade assim o exigir, no caso de
Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil; ou

b.6) Certificado da Condição de Microempreendedor Indiüdual (CCMED, no caso
de MEI.

c) Tratando-se de procurador deverá apresentar Instrumento públlco ou
Particular De Procuraçáo, com firma reconhecida em cartório, com poderes
expressos para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da proponente, acompanhado do documento
hábil, dentre os indicados as alín66 "b" do subitem ..4.1',, que compÍove os
poderes do mandante paÍa a outoÍga.

d) Declaração de Pleno Atendlmento dos Requisitos de llabilitação,
devidamente assinada pelo Proprietário, sócio ou representante legal, conforme
modelo.

e) As Mlcroempresas e as Emprcaas de pequeno portê, nos termos do art. T2 da
l,ei complementar no 123/06 deverão apresentar a CERTIDÃo sIMpLrFrcÁDÀ
expedida pela Junta Comercial, emitida nos 6O (sessenta) dias, imediatamente
anteriores à data prevista para a reâtização da sessão pública do pregáo;

f) os Microernpreendedores Individuals deverão apresentar o cERTIFrc.âDo DA
CONDIçÃO DE IIÁICROEMPREENDEDOR IIYDIVIDUÁL CMitidO NOS 60 (SCSSCNtA)
dias, imediatamente anteriores à data prevista para a realização da sessão pública
do pregáo.

4.3. o representante poderá ser subsütuído por outro deúdamente cadastrado;

4.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;

drolândia - MS
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CoMPLEMENTAR L23 /06 E L47 /2014

5.1. Da Comprovaçáo de enquadramento da ME e EPP

5.1.14s microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da I,ei
Complementar n" 123/06 e deüdo a necessidade de idenüftcaçáo, deverào
comprovar o enquadramento no início da sessáo para obterem os benefícios
da referida Lei.

5.I.1.1 A comprovaçáo do enquadramento do licitante como microempresa
(ME) e empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedido pelo Pregoeiro
através de CERTIDÃO SIMPLIFICADÀ expedida pela Junta Comercial e
Declaração de ME, EPP ou MEI, assinada pelo Contador, a ser expedido em
data náo superior a 60 (sessenta) dias, imediatarnente anteriores à data
preüsta para a realização da sessáo pública do pregào;

5.2. Da regularidade Fiscal

a) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.2.1.1
deste edital implicará em decadência do direito à contrataçáo, sem prejuÍzo
das sanções previstas no art. 8l da Lei n. 8.666, de 2l de iunho de 1993

Páplna 7 de 66
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4.5. A não apresentaçáo ou a não incorporaçáo do documento de credenciarnento
não inabilitará a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e

responder pela mesma.

4.6. Caso o proponente não compareça, mas enúe toda a documentaÇão necessária
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta
apresentada quando do inÍcio dos trabalhos, devendo estar ciente que estará
renunciardo a fase de lance, de negociação e a interposiçáo de recursos.

5. DAPÂRTTCTPAÇÁO
NOS TERMOS DÂLEI

5.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deveráo apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriçào.

5.2.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da REGITIIIRIDADE
FISCAL, as microempresas e empresas de pequeno porte terâo prazo adicional
de 5 (cinco) dias úteis contados do momento em que o proponente for
declarado vendedor do certame, prorrogáveis por igual perÍodo, a critério da
Administração Pública, mediante manifestação da licitante para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissáo de eventuais certidões negaüvas ou posiüvas com efeito de certidão
negativa.

Rua São Paulo, 964 - CentÍo - Fone (62) 3272-7400 - CEp 79.17G,000 - Sidrolândia - MS
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sendo facultado à Administração convoczf os licitantes remanescentes, na
ordem de classiÍicação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçáo.

b). Se as Microempresas e empresas de pequeno porte desatenderem a
habiütação pedida quanto a Capacidade Jurídica, Qualificaçáo Técnica
ou qualificação Econôr,ica, estaÍá ipso Jacto inabilitada.

5.2.1.2. A náo regularização da documentaçáo, no prazo preüsto acima,
implicará inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou propor a revogação
deste Pregão.

5.3. Do crltério de Desempate

5.3. l. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos da Lei Complementar no
123/06, teráo preferência de contrataçáo, adotando-se o critério de desempate
diferenciado:

5.3.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até
5% (cinco) por cento superior ao melhor preço à proposta mais bem
classificada.

5.3.2. Para efeito do disposto no aÍt. 44 da l,ei Complementar n" 123/06,
ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

5.3.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiÍicada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar nova
proposta no prazo máximo de O5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusáo.

b) O lance apresentado deverá constar em Ata, a qual será deüdamente
assinada pelo representante legal da licitante.

5.3.2.1. Náo ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP), na forma do item 5.3.2.1 deste edital, serão convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 5.3. I.1
do presente edital, na ordem classiÍicatória, para o exercÍcio do mesmo direito,
nos termos do inc. II do art. 45 da ki Complementar 123/06.

hdia - MS
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5.3.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 5.3.1.1 do presente edital, será renlizado sorteio entre
elas para que se identiÍique àquela que primeiro poderá apresentar melhor
proposta, nos termos do inc. II do art. 45 da ki Complementar 123/06.

5.3.2.4. A disputa encerra-se caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte oferte lance menor que o valor ofeúado pela licitante classificada em
primeiro lugar.

5.3.2.5. Na hipótese da nào-contrataÇão nos termos preüstos no item 5.3. I
do presente edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame, conforme dispôe o §1'do art. 45 da tei
Complementar 123/06.

5.3.2.6. O critério de desempate preüsto no item 5.3.1. do presente edital e
aÍt. 44 da t ei Complementar n" 123 / 06, somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial náo üver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2o do art. 45 da Lei Complementar 123/06.

6. DASESSÃO PÚBLICADE ABERTT'RA DO PREGÃO

6. 1. Após o encerramento do credenciamento e identiÍicação dos
representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará abeúa à
sessão, oportunidade em que não mais âceitará novos proponentes, dando
inÍcio ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os
documentos de Habütação.

6.2. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mÍnimo de um lance para
o outro será acordado antes do inÍcio da fase de lances entre as licitantes e o
Pregoeiro;

6.3. Após o Pregoeiro declarar encerrado o pÍazo para entrega dos envelopes,
nenhum outro poderá ser recebido;

6.4. Conceder-se-á üstas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e
pelos representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos
documentos de habütação do vencedor e nos envelopes de habilitaçào
remanescentes;

6.5. O Fregoeiro proüdenciará a devolução dos envelopes 'documentos de
habilitaçâo" dos licitantes remanescentes, somente após a assinatura do
Contrato pelo licitante vencedori

idÍolândia - MS

PÁoina I de 66

Rua São Paulo, 9 - Centro - Fone (67) 3272-t4OO - CÊp 29.170-OOO ,

ASS:



PÁGINA:

ASS:

PREFUITURA MUNICIPAL D§ SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MA"OGRO§SODO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/W1 -3 1

6.6. No caso da sessão do pregáo, em situação excepcional, vir â ser suspensâ
antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, deüdamente rubricados no
fechamento, flcarâo sob a guarda do Pregoeiro e seráo exibidos, ainda lacrados
e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

7. l. A licitante deverá enhegar a proposta no envelope "I" sem emendas ou
rasura apresentadas em papel timbrado da própria empresa, imDressa, em
(O1) uma üa, sem emendas, rasuras ou sobrescritos, devendo ser assinada ao
seu Íinal e rubricadas as demais folhas.

7.2. A proposta de preço deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes
elementos:

a) Indicação da empresa: razáo social, endereço completo, carimbo
padronizado do CI\IPJ e Inscriçáo Estadual;

c) Preço unitário e total dos serviços e global, devendo estar inclusos,
todas as despesas referentes a prestação dos serviços, os salários e todos
os encarEos socials e trabalhistas, inclusive seguÍos, lnpostos e taxas
deüdas, equipamentos, veículos, materiais, aünentaçáo, loconoção e
quaisquer outÍas despesas que incidarn ou veaham a incidir sobre o
obJeto da licitaçáo;

d) Prazo de validade da proposta; NÃo INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DA ABERTI]RA DA PROPOSTÁü

e) indicaçáo do nome do banco, número da agência, nrinero da conta
corrente, para ftns de recebimento dos pagamentos;

7.3. Seráo desclassificadas as DroDostas que aDresentaÍem valores Elobais
maiores dos oue os tos no Dresente edital.

7.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável pelo peúodo de L2 (doze)
meses-

7.5. Seráo desclassiÍicadas as propostas que náo atenderem às edgências
do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades,
ou defeitos capazes de dificultar o julgaÍnento ou estar com a descrição dos
produtos em desacordo com a forma solicitada, conforme AIEXO XI do edital.
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ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.5o1.574/mO1 -3 I

7.6. Ern caso de suspeita de preço inexequível o pregoeiro poderá suspender
o pregão paÍa apresentação de planilhas ou demonstrativos que comprovem â
exequibilidade dos valores, considerando todos os custos envolüdos.

8. DO JIILGÂMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O Pregoeto procederá a abertura do Envelope I, contendo as Propostas
de Preços, estas seráo alalisadas verificando o atendimento a todas as
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (EXAME
DE CONFORMIDADE), sendo imediatamente desclassificadas aqueles que
esüverem em desacordo.

8.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO GLOBÂL
e aqueles que tenharn apresentado propostas em valores sucessivos ou
superiores em até loo/o (dez por cento), para participarem dos lances verbais.

8.3. Quando náo forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas
condições do item acima o pregoeiro classificará todas as propostas, quaisquer
que sejaÍn os preços oferecidos nas propostas escritas;

8.4. Aos licitantes classificados será dada opoúunidade para disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço.

8.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, será excluÍdo da etapa de lances verbais, mantendo-se o últirno
preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

8.6. Caso não se realizem lances verbais será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço e o vaLor estimado para a contratação.

8.7. No certame será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
estabelece o subitem 8. 12.

8.8. Quando houver discrepância:

8.8. 1. Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de
multiplicação e quantidades por valores unitários prevalecerão os valores
unitários e o valor total corrigidos;

8.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição
prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total;
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8.8.3. Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerá os da
proposta exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos pâra a
Administraçáo Pública;

8.9. Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habütatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a
aceitabiüdade e procedendo à habütação do licitante, na ordem de
classificaçáo, e assim sucessivarnente, até a apuraçáo de uma proposta que
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor
e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

8.9. 1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja
obtido preço melhor.

8.9.2. será de exclusiva responsabilidade da licitante, náo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto. contudo, se a licitante fôr chssificada na sessão do
Pregáo para ofertar lances verbais, poderá fazê{o na forma e oportunidade
previstas neste Edital;

8.9.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata
constando o valor Íinal negociado.

8. lo. Da reuniáo lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas
as ocorrências relevantes e que, ao Íinal, deverá obrigatoriamente ser ãssinada
pelo Pregoeiro e o(s) licitante(s) presente(s).

8.1I. Não se considerará qualquer oferta de vaÍrtagem não prevista neste
Edital e seus Anexos.

8.12. Do critérlo de Desempate

9.L?.1. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa
!YPt.ll empresa de pequeno porte (Epp), nos termos da Lei Complemeniar no
123/06 e alterações, teráo preferência de contrataçáo, adotando-se o critério
de desempate diferenciado:

8.12. 1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até
5olo (cinco) por cento superior ao mêlho. preço à proposta it .i" b.*
classificada.

8.12.2. Para efeito do disposto no art. 44 da r*i complementar n 123/06 e
alterações, ocorrendo o empate, proceder-se_á da seguinte forma:
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b) O lance apresentado deverá constar em Ata, a qual será devidamente
assinada pelo representante legal da licitalte.

8.12.3. Náo ocorrendo a contrataçáo da microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP), na forma do item 8.12.2 deste edital, serão convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8. 12. 1. I
do presente edital, na ordem classificatória, para o exercÍcio do mesmo direito,
nos termos do inc. II do art. 45 da ki Complementar 123/06.

8.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item "8.L2.3" do presente edital, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
proposta, nos termos do inc. II do art. 45 da ki Complementar 123/06.

8.12.4.1. A disputa encerra-se caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte oferte lance menor que o valor ofertado pela licitante classificada em
primeiro lugar.

8.12.4.2. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 8.12.1
do presente edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame, conforme dispõe o §I" do art. 45 da I-eí
Complementar 123/06.

{ENVELOPE "tr"}

9.1. Para fins de habütaçào a proponente deverá apresentar, no Envelope n.
02, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos, em cópias
autenticadas ou cópias sirnples, acomparúrados dos originais:

O=§idrolândia - MS

Pápina l? cle 66

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CE? 79.17

ASS:

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
E§TAI}O DO MATO GROS§O DO SUL

CNPJ/MF: 03.5O1.57:t/0001 -3 I
8.12.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar nova
proposta no prazo máximo de O5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusáo.

8.12.4.3. O critério de desempate preústo no item "8.12.L" do presente edital
e arÍ. 44 da I-ei Complementar n" 123/06, somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do §2" do aÍt. 45 da Lei Complementar 123/06.
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9. I . l. Documentação relativa à HABILITAÇÃO ,IURÍDICA:

I. Registro comercial, no caso de empresa indiüdual; ou

II. Âto consütutivo, estatuto ou contrato social em vigor, deüdamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e no caso de sociedade por
açÕes, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou

III. Inscrição do ato constituüvo, no caso de sociedades civis, acompanhado
de prova de eleição da diretoria em exercício; ou ainda IV. Decreto de
autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no PaÍs, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atiúdade assim edgir.

9.1.2. Documentação relativa à REGUIIIRIDADE FISCAL E TR.ABALHISTA:

I. Prova de inscriçào no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda (CNPJ;

II. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relaüva ao domiciüo ou sede da licitante, pertinente ao rarno de aüvidade e
compatÍvel com o objeto licitado;

III. Prova de inedstência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.

lV. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidáo de Tfibutos
Estaduais) emitido pelo órgào competente, da localidade de domicüo ou sede
da empresa proponente na forma da Lei.

V. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (ISSON), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicíüo ou sede da empresa proponente na
forma da Lei.
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VI. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social,
mediante apresentação dos seguintes documentos.

a) Certidáo Conjunta Negativa ou Positiva, com efeito, de Negaüva de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Aüva da Uniáo ou Certidões
Indiúduais até a expiração de seu prazo de validade.

b) certificado de Regularidade do FGTS (cRF), emiüdo pelo órgão competente,
da localidade de domicilio ou sede da empresa proponente, nã forma ãa Lei.
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9.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão
apresentaÍ toda a docunentaçÃo exiEida para efeito de cornprovação de
re§ularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual perÍodo, a critério da administração pública, para a
regularizaÇáo da documentaçáo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negaüva.

b) A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação, conforme estabelece o art. 4o, inciso )(III da ki Federal
n" |O.52O/2OO2.

c) O prazo para normâli7açào da regularidade fiscal de que trata a alÍnea "a"
não se aplica aos documentos relaüvos à habilitação JurÍdica e à qualificaçâo
técnica e econômico-finaÍrceira, bem como ao cumprimento do disposto no art.
7', )OOCII da Consütuição Federa-I.

d) Não havendo a regularizaçáo da documentação fiscal, no prt\zo preústo n a
alÍnea "a" ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuÍzo das
sanções preüstas na legislaçáo vigente, facultada à Administraçáo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classiftcação, para assinatura do
contrato ou revogar, se for o caso, a licitaçáo.

9. 1.3. Documentação relativa à OUâLIFI TÉCNICA:

a) Prova de Registro ou Inscriçáo da Empresa junto ao Coneelho onal de
EnÉenharia e AEronomia - cREÂ, com os seus respectivos responsáveis

b) A empresa deverá apresentar como responsável (eis) técnico (s), para a boa
execuçáo dos serviços, no mÍnimo o(s) seguinte (s) proÍissional (is): 1 (um)
engenheiro civil com esDCsiqll2aç[s na área de sanearrt ento ou I íum)

c) Com

sanitaris ta, todos deúdamente registrados no Conselho
de Enpenharia e AÉronornia ÍCREA)

de vinculo do Técnico (s) Profissional (is) de
Nivel Superior indicado (s) poderá ser reelizada através da apresentaçáo dos
seguintes documentos:

c.l) Ttabalhista: através da apresentaçào de cóoia autenticada da "Ficha
de ReÉlstro de registrada na DRT ou de anotacáo na Cartelra
de Trabalho e Prevtdêncla Social - CTPS:
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c.2) Contratual: através da apresentação de cópia autenücada do
Instrumento Particular de Contrato de ao de Servicos celebrado
entre o profissional e a empresa proponente até a data da apresentação da
documentação com data não inferior a 9O (noventa) dias, juntamente com a
Certidão de Registro de Pessoa JurÍdica junto ao CREA, com prazo de ügência
válido, no qual conste a inscriçáo do profissional, citado no referido
Instrumento Particular, como responsável técnico da licitante;

c.3) Societráriol através da apresentação do Ato Constltutivo, Estatuto ou
Contrato Social consolidado em vigor deüdaÍnente registrado na Junta
Comercial.

d) Declaraçâo individuâli?ada do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) na
alÍnea "b", concordando com sua indicação para ser o responsável pela
execução dos serviços.(ÁI\IEXO VI)

e) Atestado fornecido por Dessoa iuridica de direito público ou privado,
devidamente registrado junto ao CREA-Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, acompanhado de certidão de registro de atestado e acervo técnico
(CAT), comprovando que seu(s) responsável (eis) técnico (s) executou (aram)
obras ou serviços compatíveis em quantidade e caracterÍsücas semelhantes,
relativos a, Coleta de Resíduos Sólidos Domicüares, Coleta Seleüva e Varriçâo
de Vias e Logradouros Públicos conforme Terrno de Referência. (ANEXO I).

e.1) no caso de atestados emitidos por empresa de iniciaüva privada, nào serão
considerados aqueles emiüdos por empresas pertencentes ao mesmo grupo
empresarial da empresa proponente;

e.2) Poderão ser apresentados quantos atestados forem necessários a
comprovação da execução de serviços compatíveis e pertinentes ao objeto do
presente

e. 4) Todos os atestados solicitados no item e) deverão se referir a trabalhos
realizados nos últimos 5 anos.

fl Atestado de que üsitou os locais dos serviços a serem executados (AI{EXO
IX), observando-se as disposições do subitem "3.5.2" deste Edital;

$ Declaração do Licitante de que têm em disponibilidade, no mínimo, todo
veÍculo, equipamento, máquina, necessá,rio e essencial para o fiel
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e.3) Atestado e Certidão que tenhqÍrt como responsável técnico por
supervisão, coordenação, fiscalização ou pÍêposto, não serão
considerados no cunprlmeato da edgência do ltem acima
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cumprimento do objeto desta licitação, relacionando os bens disponÍveis,
conforrne detalhados no item 6 do Termo de Referência. (ANEXO Xm)

h) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercÍcio
social, iá exigíveis e apresentados na forma na [,ei, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços proüsórios. Seráo considerados aceitos como na
forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:

h.1) no caso de Sociedades porAções, regldas pela Lêi n" 6.40,4/76l.

h. l.I) cópia do Balanço deve ser acompanhada de comprovação de registro na
Junta Comercial; ou

h. 1.2) cópia da publicaçào em Diário Offcial; ou

h. 1.3) cópia da publicação em Jornal de Grande Circulação.

h.2) Sociedades por cota de responsabiüdade Llnltada (Ltda):

h.2.1) a cópia do Balanço deve ser acompanhada de cópia dos Termos de
Abertura e Encerramento do Liwo Diário registrado na Junta Comercial da
sede ou domicÍlio da licitante ou em outro órgáo equivalente. Sendo que em
qualquer caso, o Balanço deve conter assinatura do representante legal da
empresa e de profissional habilitado no CRC; ou

h.2.2) As Empresas constituÍdas a menos de Ol (um) ano, deverão comprovar
tal situaçào mediante apresentaçáo do Balanço de Abertura deüdamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgâo equivalente, acompanhado da Declaração do Contador;

h.3) As Microempresas e aa Empresae de pequeno poúe, deverão
apresentar Declaração do Contador, acompânhada da cópia do Imposto
de Renda, do último exercício social.

i) Comprovação de boa sltuação finaaceira nos termos do art. 31, s 5" da
Lei n" 8.666/93, pelos índices de Liquidez Gerat (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC).

LG ATTVO CIRCIJLANTE + ALONGO PRÁZO
PASSTVO CIRCT'LIUYTE + EXIGIVEL A LONGO PRÂZO

SG= ATTVO TOTAL
PÁSSTVO CIRCT'I,ANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRÁZO
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LC ATTVO CIRCI'U$ITE
PASSTVO CIRCT'IIINTE

i. 1. Na avaliação da Boa Situaçào Financeira da Empresa licitante, a anáüse
será processada na verificaçâo de sua Capacldade Flna[ceira Capacidade
de Endivida'nento e Índices de Liquidez Corrente e Liquldez Geral, cujas
informações serão extraÍdas do balanço e demonstraçôes contábeis
apresentadas, com auxilio das seguintes fórmulas:

onde:

AC = ATIVO CIRCUIANTE
ALP = ATTVO REALIZAVELA l,ONcO PRAZO
PEL = PASSIVO REALIZAVELA LONGO PRAZO
AT = ATTVO TOTAL
PC = PASSIVO CIRCULANTE

i.1.1. A Empresa licitante será inabilitada se náo atingir os índices acima,
conforme demonstrações das fórmulas, que devem ser apresentadas
juntarnente com o balanço.

i. 1.2. Para efeito de avaliação de boa situação financeira do licitante, deverá
ser apresentada planilha, deüdamente assinada por profissional contábil
habütado para tal, onde serão avaliadas as demonstrações de liquidez
corrente, liquidez geral, grau de endiúdamento, realizando-se cáIculo de
Índices contábeis, adotando-se as fórmulas constantes no presente edital.

i.2) JustiÍicativa doe índices - (Art. 3f , s5" da Ircl Federal n. 8.666/93 e
suas alteraçôes)

LISUTDEZ GERAL- t,G

FINALIDADE: Medir a capacidade que a empresa tem para pagar suas díüdas
a curto e a longo prazo, fazendo uso dos recursos disponíveis no aüvo
circulante s ns r'ealizalrsl a longo prazo (capital circulante). E desejável que
este Índice seja igual ou superior a l,OO i.e, indicando que, para cada l(um)
real de dÍüda a curto prazo e a longo prazo exista no mÍnimo R$ l,OO (um real)
no aüvo circulante mais realizações a longo prazo.

Sidrolândia - MSRua Sáo Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEp 79.1

Páqina lfl.le lílí

I - INDICE DE LIOUIDEZ CORRENTE = (I-C)
LC=AC:PC >l,O
II - INDICE DE LISUIDEZ GERAL = (LG)
LG=AC+ALP:PC+PEL> I,O
III - CAPACIDADE DE ENDrVIOoyBll-1O = (CE)

CE = P6 + PEL: AT < O'5O
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GRAU DE ENDN,'IDAMENTO DO PATzuMONIO LÍGUIDO

FINALIDADE: Conforme a própria denominaçáo, o índice indica a finalidade
de conhecer o grau de endiüdamento geral da licitante, em relação ao total do
patrimônio líquido. Presume-se que, empresa excessivamente endividada, terá
dificuldades na obtençào de novos recursos, sendo, portanto, desejável que
seu índice nào ultrapasse 50% de endiüdamento, em relação ao patrimônio.

LISUIDE,Z CORRENTE - rc

Nos casos de solicitaçáo de financiamentos e também nos procedimentos
licitatórios. E desejável que este Índice seja superior a 1,00, i.e, indicando que
para cada 1 (um) real de dÍüda a curto prazo, exista no mÍnimo R$ 1,00 (um
real) no ativo circulante.

ESCI-ARECIMENTOS: No cômputo geral, os Índices de liquidez retratam a
situaçáo financeira da empresa licitante, por ocasião do balanço patrimonial
e respectivas demonstrações de resultado do último exercício social, i.e, se é
boa ou mesmo satisfatória, se está crescendo, qual a tendência da liquidez
corrente para o próximo exercÍcio, tomando-se como base apenâs as variaçôes
dos últimos balanços, etc.

i) Certidão neÉativa de falência ou recu iudicial , expedida pelo
distribuidor ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juúdica, que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidáo. Caso nào
houver prazo fixado, a validade será de 6O (sessenta) dias.

9. 1 .5. Declarações:

a) Declaraçáo do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante
legal, informando que cumpre a proibiçáo prevista no art.Z" da CF - ou seja,
de que náo uüliza trabalho de menor de dezoito anos em atiúdades noturnas,
perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na
condição de aprendiz. Sugerirnos o modelo apresentado no ÁIIEXO III, em
papel da própria empresa, contendo o carímbo ou írrq?resso identificador do
CNPJ / MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e
que seja possÍvel. Identificar quem assinou.

b) Declaraçâo elaborada em papel ümbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, que conhece e aceita o teor do edital. (ÁNEXO IV).

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimenlo legal para licitar
ou contrataÍ com a Administraçáo. (ÂNEXO V).
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d) Declaraçáo de que caso seja vencedor apresentaÍá no ato da Assinatura
do Contrato, cópia de Apóüce de Seguro contra acidentes paÍa os
funcionários, por exercer as atividades muitas vezes em üas públicas e

rodovias, com fluxo de veículos diários (ÁNEXO \III).

e) Declaração de que caso seja verrcedor apresentaÍá para recebimento do
primeiro pa€lamento, cópia do Registro dos Funcionários que exercerão
as atividades (AlttEXO VIII), devendo apresentar documentos, quando
solicitado pela fiscalização, que comprove que mensalmente cumpre com
os devidos recolhimentos dos respectivos encargos e o pagamento dos
salários.

9.2. Disposiçôes Gerais da Habiütação

9.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões
apresentadas, a Administraçáo aceitará como váüdas as expedidas até 60
(sessenta) dias a contar da data de sua emissáo.

9.2.2. Os licitantes que possuírem certidões positivas com efeito de negativas,
e que üverem seus débitos parcelados, caso esteja expresso na certidão,
deverào apresentar as guias de recolhimento, deüdamente quitadas. O pregão
poderá a qualquer tempo promover diligências para fins de comprovação.

9.2.4. Quando a licitante apresentar certidão extraÍda por meio da internet,
que náo sejâ original, o Pregoeiro efetuará a consulta no site correspondente,
para a verificaçáo da sua autenücidade.

9.3. Da regSrlaridade Fiscal e Tlabalhista

9.3. l. As microempresas e empresas de pequeno porte deveráo apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.3.1.f . Havendo alguma restrição na comprovação da REGIILIIRIDÁDE
FISCAL E TRÂBALHISTA, as microempresas e empresas de pequeno porte
terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis contados do momento em que o
proponente for declarado o vendedor do certame, prorrogáveis por igual
peíodo, a critério da Administração Priblica, mediante manifestação da
licitante para a regularizaçâo da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
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a) A náo-regularizaçáo da documentação, no prazo previsto no item 9.8. 1.1
deste edital implicará em decadência do direito à contrataçáo, sem prejuÍzo
das sanções previstas no aJt. 81 da I-ei no 8.666, de 2l de iunho de 1993,
sendo facultado à Administraçáo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classiÍicação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçâo.

b) Se as Microempresas e empresas de pequeno porte desatenderem a
habllitação pedida quaato a Capacidade Juridica, Qualiôcação Técnica
ou quallflcaçáo Econômlca, estará ípso Jacto inabilitada.

9.3. 1.2. A não regularizaçáo da documentaçáo , rLo pÍazo preüsto acima,
implicará inabilitaçào da licitante, sem prejuÍzo das sanções preústas neste
Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, nâ
ordem de classúcação, para a assinatura do contrato, ou propor a revogação
deste Pregáo.

10 . DAIMPUGNAÇÂO

10.1. Qualquer interessado poderá até O2 (dois) dias úteis antes da data Íixada
para recebimento das propostas e habilitação, solicitar esclarecimentos.
proúdências ou impugnar o ato convocatório do pregão, sob pena de
decadência do direito de fazêlo administraüvamente.

10.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o
presente instrumento convocatório.

I0.3. Acolhida a impugnaçáo poderá ser designada nova data para realizaçào
deste certame.

1O.4. A ausência de decisáo administrativa deÍiniüva pertinente à impugnaçào
antes da data fixada para a realizaçáo deste pregáo, confere ao licitante a sua
participação no procedimento licitatório até que haja a decisão relaüva a
impugnaçáo.

lr. Dos REct Rsos

ll.2 - A licitante na sua maniíestaçáo explicitará, necessariamente, a
moüvação consistente que será liminarmente avaliada pelo pregoeiro, o qual
decidirá pela sua aceitaçào ou não.
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11.1. Declarada à vencedora, cos recursos deverão ser interpostos,
verbalmente, no final da sessão, devendo a licitante interessada indicar o(s)
ato(s) atacado(s) e a sÍntese das suas razões (motivação), que serâo registrados
em ata.
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I 1.3. O pregoeiro indeferirá lirninarmente recursos intempesüvos, imotivados
ou propostos por quem nào tem poderes, negando-lhes, deste modo,
processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em
ata.

I 1.4. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a
licitante poderá juntar, no prazo de O3 (três) dias, memoriais contendo razôes
que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permiüda a extensáo do
recurso, nos memoriais mencionados, a atos náo impugnados na sessào.

11.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolizados no Setor de
Protocolo desta Prefeitura, sito à Rua São Paulo, N" 964 - Centro,
Sidrolândia/MS, (via fisica) e endereçados ao Departamento de Compras e
Licitações, contendo os documentos necessários.

I 1.6. A falta de manifestação recursal imediata e motivada da licitante
importará a decadência do direito de recurso.

I 1.7. Preenchidas as condições de admissibÍlidade, o recurso será processado
da seguinte forma:

I - O pregoeiro aguardará os przrzos destinados à apresentaçáo das razões e
contra razões;

II - Encerrados os przrzos acima, o pregoeiro irá analisar o recurso, suas razões
e contra.

11.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insusceüveis de aproveitamento.

ASS:

atos
para

11.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará
determinar a contrataçào.

12. DA EOMOLOGaçÃO

12. 1. Caso não haja interesse recursal manúestado na sessáo, o Pregoeiro é
quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos
até a homologação pela autoridade superior.
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11.5. As demais licitantes, intimadas na própria sessáo, poderão apresentar
suas contraÍrazões no mesmo lapso do item anterior, contado do
encerramento do prazo do recorrente para a apresentaçáo das razões.
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12.2. A classiÍicação das propostas, o julgamento da habütação e a
adjudicaçáo do objeto da ücitação serào submetidos à autoridade superior
para deüberação quanto à sua homologaçáo.

12.3. O ütular da origem desta licitaçáo se reserva o direito de não homologar
ou revogar o presente processo, por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente deüdamente comprovado e mediante fundamentação
escrita.

coNTRATAÇÃO

13. l. Homologado e publicado o resultado da licitação, a ücitante vencedora
do certame será convocada para, em até 03 (três) dias, assinar o respecüvo
Contrato, devendo para tanto, comparecer no DepaÍtamento de Compras e
Licitaçáo, no endereço mencionado no preâmbulo deste edital.

13.2. Na hipótese de recusa da ücitante vencedora em assinar o Contrato nos
prazo fixado no item anterior, o processo retornará ao Pregoeiro, que
convocará as demais licitantes e, em sessáo púbüca, procederá ao exame das
demais propostas (lances), bem como da habilitação de seus proponentes,
seguindo a ordem da classificação até que uma delas atenda integralmente ao
edital, sendo o seu autor declarado vencedor, submetendo o processo para
adjudicaçáo e homologaçáo, quando haverá convocação da licitante vencedora
para assinaÍ o Contrato.

13.3. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado por igual perÍodo, quando
solicitado pela licitante, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.

14. DAS CONDrÇÕES E DO PRÁZO

14. I O prazo do presente contrato será de \2 (doz*) meses, contados da data
da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado ou aditado, na forma da
ki n'8.666/93 e suas alterações.

14.2 O preço é fixo no perÍodo determinado em ki, a contar da assinatura do
Contrato. Após este perÍodo, admite-se reajuste dos preços e Íica eleito o indice
oficialmente que melhor reflita a variação ponderada dos custos da
contratada, desde que publicamente divulgado.

14.3 A licitante vencedora, ficará obrigad a à refazer as suas expensas o que
úer a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua
aceitaçáo.
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14.4 Independentemente da aceitaçáo, a adjudicatária garantirá a qualidade
dos serviços obrigando-se a refazer aquele que apresentar defeito ou for
entregue em desacordo com apresentado na proposta.

r5. DOS RECITR§iOS ORÇAMENTÁRrOS

f5. I A presente contratação correrá à conta da dotaçâo orçamentária
consignada no orçamento programa de 2O18, e pela dotaçáo que a subsütuir
no exercício seguinte como demonstra:

O2 - Poder Executivo
O4 - Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos
18 - Gestão Ambiental
18541 - Preservação e Consewação Ambiental
18.541.1206 - Gestáo dos Residuos Sólidos e Rejeitos
L8.541.1206.2375.0000 - Coleta, Tratamento e Destinação Final do Lixo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica
555 - Ficha
Fonte de Recurso - O. 1.00

16. DAS CONDrçÕE-§ DE PAGÁMENTO

16. 1. Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária,
em até fO (dez) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal,
deüdamente atestada pelo setor competente. conforme dispõe o art. 40, inciso
XlV, alÍnea "a", da ki n'8.666/93 e alterações, acompanhada do Íelatórlo
mensal de medlçáo dos serviços executados no período.

16.2. Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que
desaprove a liquidação, o pagamento será sustado, até que a adjudicatória
tome as medidas saneadoras necessárias.

16.3 O pagamento Íica condicionado que a contratada atenda todas as
condições de habütaçáo do que diz respeito à regularidade fiscal.

16.4. As notas fiscais correspondentes seráo discriminaüvas, constzrndo o
número do contrato a ser firmado.

17. DAS §Ar{ÇÕES ADMTNISTRATTVAS

17.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela
recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvado os
casos previstos em lei, deüdamente informados e aceitos, ficará a licitante. a
juizo da Administração, sujeita às seguintes penalidades:
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I - Multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho
e/ou contrato;

II - Cancelamento da adjudicação do objeto;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administraçáo pelo prazo de até O5 (cinco) anos;

17.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderáo ser aplicadas
cumulativamente.

17.3. Por atraso injustificado na execuçào do contrato:

I - Multa moratória de I o/o (um por cento), por dia útil, sobre o valor da
prestaçào em atraso, até o décimo dia;

II - Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento da adjudicação do objeto;

17.4. Por inexecução total ou execuçáo irregular do contrato de fornecimento
ou de prestaçâo de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte nào
cumprida ou da totalidade do fornecimento ou seryiço não executado pelo
fornecedor;

III - Suspensão temporária de participaçào em licitação e impedimento de
contratar com a Administração por prazo de até O5 (cinco) anos;

lV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

17.5. A penalidade de multa, estabelecida no subitem "17.4" inciso II, poderá
ser aplicada juntamente com as sanções preústas no subitem "17.4" inciso I,
III e IV, sem prejuÍzo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por
qualquer das hipóteses prescritas nos artigos ZZ a 80, da ki no. 8.666/93 e
alteraçÕes posteriores;
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17.7. A penalidade estabelecida no subitem '17.4" inciso IV é de competência
exclusiva da autoridade máxima da Administraçáo Pública, facultada a ampla
defesa, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressÉrcimento dos
prejuízos causados e depois de decorridos o pÍazo de O2 (dois) anos da
aplicaçáo da sançáo;

17.9. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à tesouraria da Prefeitura
Municipal de SidrolâLndia/MS, dentro do prazo de l0 (dez) dias úteis, após a
respecüva notificaçáo.

17.10. As multas e outras sanções aplicadas só poderáo ser relevadas,
moüvadamente e por conveniência administraüva, mediante ato do Prefeito
deüdamente jusüficado.

17. I L As sanções aqui preústas seráo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulaüvamente sem prejuízo de outras medidas
cabÍveis.

GERAIS

18. l. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas,
quaisquer esclarecimentos relaüvos à presente licitaçáo, na sala Licitaçáo da
Prefeitura de Sidrolândia das O7:OO às I l:OO h, de segunda a sexta feira, na
Rua Sáo Paulo, no 964 - centro.

18.2. Os casos omissos no presente Edital seráo resolüdos pelo Pregoeiro com
assessorarnento da Equipe de Apoio com base na legislaçáo úgente,
aplicando-se subsidiariamente as disposições contidas na tri Federal n'
8.666/93.

f 8.3. As norrnas que disciplinam este Pregão seráo sempre interpretadas em
favor da ampliaçáo da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, a Íinalidade e a segurança da
contratação.

0-Sldrolândia-MS
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17.6. Fica garanüda a licitante o direito a defesa préúa, no respectivo
processo, no prazo de O5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou
publicação do ato;

17.8. Os valores apurados a tÍtulo de multa seráo reüdos quando d21salizaçào
do pagamento à contratada. Se estes forem insuficientes, poderão ser
cobrados administraüva ou judicialmente, após notificação.
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. JUSTTFTCÃIwÂPÁRÂNÃO UTTLTZÂÇÁO DO PREGÃO ELSTROI\IICO

19.1 A adoção do pregão na forma presencial em subsütuiçáo ao pregáo
eletrônico jusüfica-se em decorrência da péssima qualidade no serviço de
internet, Íicando inviável a utilizaçáo do pregáo eletrônico. A instabilidade da
conexão, bem como a queda constante do sinal são os principais fatores que
impedem a contratação através do uso de tecnologia de informaçáo por tratar-
se de forma que depende exclusiva e diretamente da qualidade dos serviços
de internet, o que náo existe no MunicÍpio de Sidrolândia/MS.

20. DO FORO

2O. I. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta
licitação serão dirimidas no Foro de Justiça da Comarca de )OOOOOOOOOOO(
- MS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

21. ATIEXOS DO EDITAL

Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Declaraçâo de Habilitaçáo;
Anexo III - Declaração nos termos do Inciso XXXrII do artigo 7" da
Constltuiçáo Federal;
Anero IV - Declaraçáo aceita o teor do Edital;
Arexo V - Declaraçáo de Fatos Supervenientes Impeditivos;
Anexo VI - DeclaÍação concordância - Responsável técnlco;
Anexo VII - Declaração Apóüce de Seguro;
Anexo VIII - Declaração de apÍesentaÍ Reglstro dos Funcionários;
Anexo IIK - Atestado de Visita Técnica;
Anexo X - Minuta de Contrato;
Anexo XI - Proposta de Preços;
Anexo Xtr - Modelo de Procuração;
Anexo XIII - Declaração de Disponibiüdade
Anexo XfV - Valor total estimado
Ânexo XfV - Recibo de retirada do edital

SidrolâLndia - MS,O9 de novembro de 2O18

RENATO SILVA SANTOS
Secretário M al de Fazenda, Tributaçâo e

Gestáo estratégica

Rua Sáo Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-Z4OO - CEp 79.17GOOO - Sidrotândia - MS
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PRDGÃO PRESENCIÁL N" O4OI2OI8

PROCESSO ÂDMIMSTRATWO N" 25,3.4 l20ra
PROCESSO LICTTATÓRIO No t3O/2O18

MENOR PBEÇO GLOBAL

ANEXO I
TERMO DEREFERÊNCIA

1. OBIETO

Contrataçào de empresa especializada na prestação dos serviços de
manutençâo, conservação e limpeza de áreas púbücas na sede do MunicÍpio
de Sidrolândia-MS, abrangendo: serviço de coleta transporte e destinaçáo
de resíduos sóüdos domiciliares; serviço de coleta seletiva; e seÍviço de
varriçáo manual de sarjeta, em vias e logradouro públicos, na região do
quadrilátero ccntral, conforme especificações e condições constantes neste
documento.

2. JUSTIFICATTVA:

Visando o efeüvo atendimento dos serviços públicos à populaçào do Município
de Sidrolândia e buscando alcançar a eficácia e eflciência na prestação destes,
faz-se necessário a contrataçâo de empresa para a execuçáo dos serviços
relativos à limpeza urbana, com a varriçào, destinaçáo final correta dos
resíduos da limpeza urbana de úas pública, o que certamente evitará qualquer
proliÍeração de quaisquer doenças que originam por acúmulo de resíduos,
desta forma, o intuito é priorizar os serviços essências a nossa população em
relaçáo à limpeza pública proporcionando assim melhor qualidade de vida ao
cidadáo.

3 .DASESPECTFTCAçÓESDOSSERVTÇOS:

3.1 Coleta, transporte e destlnaçáo final dos residuos sólldos
dornlciüares tra área urbana do Municípto de Sidrolândta - MS;

3.2 Coleta e
Seletiva;

transporte de nateriais reciclávels - Coleta

3.3 Varriçáo manual de vias e logradouros públicos;

. DrscRrMrNAÇÃO DOS SERVIÇOS.

4.2Para fins da presente licitaçáo, os seryiços deveráo ser executados,
conforme as seguintes caracterísücas, referência e especificações
técnicas:

00-Sidrolândia-MS
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4.2.1.1A CONTRAIADA deverá executar os serviços de coleta
domiciliar em todas as úas públicas abertas a circulação, ou
que venham a serem abertas durante a vigênciâ do contrato,
acessÍveis a veÍculos coletores-compactadores.

4.2.l.2Acoleta regular domiciliar deverá compreender os seguintes
resíduos deüdamente acondicionados em embalagens ou
recipientes:

4.2.1.2.1 Coleta e transporte de lixo domicüa-r ou comercial, de
origem humana, produzida em suas áreas desde que
acondicionados em recipientes de até IO0 (cem) litros.

4.2.1.2.2 Coleta de resíduos originários de restaurantes, bares,
hotéis, quartéis, matadouros, abatedouros, recintos de
exposições, próprios municipais e estabelecimentos
públicos em geral, desde que acondicionados em
recipientes de até l0O (cem) litros.

4.2.1.2.3 Coleta de restos de limpeza de jardins, desde que
acondicionados em recipientes de até IOO (cem) litros.

4.2.I.2.4 Coleta de restos de móveis, utensilios de mudança e
similares, desde que acondicionados em recipientes de
até 100 (cem) ütros, com formato regular, não podendo
ser ponüagudos eu agressivo ao equipamento coletor-
compactador.

4.2. 1.3Não estão compreendidos na conceituaÇão de resÍduos
sólidos domicüares para efeito de coleta obrigatória,
entulhos de obras públicas ou particulares, terra, areia,
podas de arborização pública ou grândes jardins, resíduos de
mudança de domicÍlios ou de reformas de estabelecimentos
comerciais, colchões e mobiliários, cuja produçáo exceda 5O
(cinquenta) quilos ou l0O (cem) Iitros. Nesse caso, os
resÍduos deverào ser levados ao ponto de destino final pelo
próprio gerador.

4.2. l.4Quando o volume dos resÍduos sólidos domiciliares
oriundos de estabelecimentos comerciais, institucionais e de

4.2.I COLETÀ TRAI{SPORTE E DF§TINAçÃO rINÁL DOS
RESbUOS SÔLIDOS DoIIflcILIAREs DA ÁREA T,RBANA DO
MT]MCÍPIO DE SIDROIIiNDIA- MS:
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prestação de serviços excederem a 50 (cinquenta) quilos ou
lO0 (cem) litros diários por estabelecimento, a CONTRATADA
deverá enúar comunicaçào ao estabelecimento p€rra as
deúdas proúdências.

4.2.1.5A coleta dos resÍduos sólidos domicüares deverá ser
executada, através do método direto e em todos os imóveis,
ou seja, o recolhimento dos sacos plásticos ou dos recipientes
com resíduos pelo coletor se dará, apenas se os mesmos
estiverem apresentados na üa pública.

4.2. I.6Nas áreas onde a fiequência de coleta é alternada, ou seja,
três vezes por sem.rna, nào poderá haver intermpção por
mais de 72 (setenta e duas) horas entre 2 (duas) coletas
consecutivas, Íicando a CONTRATADA obrigada a efetuar a
coleta quando isto ocorrer, mesmo em dias de feriados civis
e religiosos, de forma que o serviÇo náo venha sofrer
descontinuidade.

4.2.1.7A equipe mÍnima para a realiz2ç6o da coleta dos resíduos
sólidos domiciliares será consütuida de: Ol(um) caminhão
coletor compactador de carga traseira, de capacidade
volumétrica igual ou maior a l5m3; Ol (um) motorista e no
mínimo, 3 (três) coletores por caminhão por turno.

4.2. l.8Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de coleta e
transporte deveráo ser instruídos sobre a maneira de efetuar
o trabalho com qualidade, devendo-se apresentar nos locais
e horários de trabalho equipados e uniformizados.

4.2.1.8.1Os trabalhadores deveráo ser instruídos quanto à
proibição ds algazarras ou trabalhos que perturbem os
cidadãos.

4.2.1.9Os serviços de coleta e transporte de
domiciliares e comerciais, deverão ser
segunda- feira a sábado.

resíduos sólidos
executados de
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4.2.1.10 Os funcionários deverão se apresentar nos locais de
trabalho, deüdamente equipados e uniÍormizados.

4.2.1.1I Os funcionários da CONTRA IADA deveráo recolher e
transportar os recipientes e sacos plásücos, com cuidado e
depositá - los no veículo coletor, eütando o derramamento de
resÍduos nas üas públicas.
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4.2.1.12 No caso dos resíduos serem apresentados em sacos
plásücos, a equipe deverá tomar todas as precauçôes, no
sentido de evitar o rompimento dos mesmos, antes de
depositá-los na caçÉrmba do veículo. Se houver derrame de
resÍduos, estes deverào ser varridos e recolhidos.

4.2.1.13 No processo de transporte do residuo, a
CON|RATADA deverá tomar todas as precauções no senüdo,
de eútar o transbordamento na praça de carga do veículo,
para a üa púbüca. Caso isso ocorra, deverá ser
imediatamente varrido e colocado novamente no
compactador.

4.2.1.14 Todos os resÍduos coletados deverão ser desünados
na estação de trasbordo do município.

4.2.1.16 Veiculoe e Outros Eeuipnrngúsg

4.2.1.15.1 Os veículos automotores, e equipamentos
apresentados pela CONTRATADA para reâlização
dos seru-iços, deveráo ser adequados e estarem
disponÍveis imediatamente após a emissáo da
ordem de serviço, ou seja, que os equipamentos
compactadores estejam devidamente instalados
nos chassis dos veÍculos e que o conjunto esteja em
perfeitas condiçôes de operação.

4.2.1.L5.2 As marcas, os modelos, e outras caracterísücas dos
veículos propostos para a rçaliz3çf,6 dos serviços
ficam a critério da LICITANTE, desde que
observadas as exigências e condições expressas no
Edital e seus Anexos.

4.2.1.15.3 A capacidade da caçamba do veÍculo compactador
deverá ser igual ou maior a 15m3.

4.2.1.15.4 A CONTRATADA deverá colocar para execuçào do
plano de trabalho de coleta e transporte de resíduos
domicüares, no minimo I (um) veículo
compactador, que poderá operar nos dois turnos de
trabalho. Estes veículos deveráo obrigatoriamente
ser noyos no início do Contrato.

4.2.1.15.5 Para inÍcio da operação, a frota de veículos
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coletores e equipamentos deverá ser aovos e a vida
útil para cálculo de custos deverá ser igual a 05
(cinco) anos. Em qualquer momento durante a
execuçáo do contrato, nenhum dos veículos ou
equipamentos deverá possuir idade superior a 05
(cinco) anos.

4.2.1.15.6 Os veiculos deveráo possuir carrocerias do üpo
especial para coleta e transporte de resÍduo, de
modelo compactador, devendo ser fechadas e
estanques para evitar o despejo de lÍquidos nas vias
púbücas e serem providas de mecanismo de
descarga automáüco.

4.2.1.15.7 Os veÍculos coletores deverão estar equipados com
equipamento de sinalizaçáo conforme a legislação
de trânsito em vigor.

4.2. 1. 15.8 Todos os veÍculos utilizados na coleta de lixo
domicüar, bem como, qualquer dos veÍculos
utilizados na prestação de qualquer dos serviços
objeto da presente ücitaçáo, deverão possuir seguro
contra terceiros, com cobertura para danos morais,
pessoais e materiais.

4.2.1.15.9 Os veículos devem trazer além das placas
regulamentares, as indicações necessárias ao
reconhecimento da CONTRÂTADA e telefone para
reclamações.

4.2.f .f 5. lOA CONTRÂTADA deverá instalar e manter um
serviço de atendimento ao cliente, cujo número do
telefone deverá estar em local visível em todos os
equipamentos.

4.2.1.15. lI Todos os veiculos coletores deverào ser
rastreados, com opção de rastreamento'on &ne" e
deverão apresentar comunicação üa rádio um
com o outro, bem como, com a central de
gerenciamento da coleta.

4.2.l.l5.l2Todos os veÍculos, e equipamentos utilizados nos
seryiços, deverão respeitar os ümites
estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão
de poluentes.
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4.2.1.15.13 A CONIRATADA deverá providenciar de imediato
a subsütuiçâo dos equipamentos que estejarn em
malutenção prevenüvos ou avariados.

4.2.L.L5.L4 Frequência e Horârio.

4.2.L.L5.14.2 Os serviços de coleta de resíduos sólidos
domiciliares deverão ser executados na
frequência diária ou alternada - três vezes por
semana, nos perÍodos diurno e noturno,
horário a ser definido pela CONTRAIADA.

4.2.1.15.L4.3 Para fins da execução da coleta e
transporte, freqüência e horários de coleta, a
CONTRAIADA deverá considerar os de menor
impacto no meio antrópico, bem como,
considerar o crescirnento vegetativo da
população e conseqüente aumento da
quantidade de resÍduos gerados.

4.2.1.15.15 Em caso de irnplantação ou alteraçâo dos planos
de trabalho a CONTRATADA deverá dar ciência
préüa aos munícipes dos locais e horários da
reâli7açáo dos mesmos. A comunicação deverá ser
feita através de irnpressos, cuja confecção correrá
as expensas da CONTRATADA.

4.2.1.r5.16 Medição

4.2. I . f 5. 16. I Os serviços de coleta, transporte e
destinação final de resÍduos sólidos
domiciliares e comerciais da área urbana,
serão medidos e pagos com um valor fixo
mensal. A média de resíduos produzidos no
municipio encontra-se no item 4.2.5.

- Sidrolândia - MS

Pápina 31 de 66

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 9272-7400 -

4.2.1.15.14.1 Frequência diária ou alternada - três
vezes por semana, nos perÍodos diurno e
noturno, de todos os resíduos a seguir
especficados, acondicionados em recipientes
de diversos padrões, seja qual for o número
deles, encontrados nas vias, logradouros e
prédios públicos.
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4.2,1.15.L2 Prazo de lnicio dos seryiços

4.2.1 .15.17 .l A coleta de resíduos sólidos domiciliares e
comerciais deverá ser iniciada imediatamente,
após a assinatura e respecüva emissáo da
ordem de serviço.

4.2.2.1 Define-se como Coleta Seletiva a coleta e transporte
regular dos materiais recicláveis disponibi'lizados pelos
domicílios, estabelecimentos comerciais,
estabelecimentos industriais, em üas ou logradouros
públicos ou nos próprios locais de funcionamento dos
estabelecimentos no âmbito do MunicÍpio de
Sidrolândia.

4.2.2.2 Entende-se como materiais recicláveis todo material
que tenha condições de reutilizaçáo, reuso ou de serem
reciclados tais como - papel, papelão, plásücos, údros,
metais, ferrosos, e náo ferrosos e outros,

4.2.2.3 A coleta será realizada nas vias e logradouros da
cidade de Sidrolândia, no conceito de coleta porta a
porta.

4.2.2.4 A equipe de coleta deverá ser orientada
especiftcamente para os diferentes üpos de materiais
recicláveis, sendo que os materiais recolhidos
considerados não recicláveis deverão ser dispostos no
local indicado pela CONTRATANTE respeitando os
limites do município.

4.2.2.6 Perioücidade dos Serviços

4.2.2.5.1 A coleta dos resíduos recicláveis - Coleta Seletiva.
deverá ter frequência mÍnima semanal (uma vez por
semana), no peúodo diurno.

4.2.2.5.2 Será atribuição da CONTRÃIADA programar o
horário e os itinerários dos serviços, na metodologia
de execuçào dos serviços, constantes da proposta
técnica.
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4.2.2.5.3 Qualquer alteraçáo deverá ser precedida
comunicaçáo com antecedência mÍnima de
(quarenta e oito) horas.

de
48

4.2.2.5.4 A CONTRATADA deverá prestar quaisquer
informações solicitadas pela CONTRATANTE, para
as aüvidades relacionadas com a pesquisa.

4,2.2,5.5 Equipe e Tlpo de Equipern6alq paÍa a
Realização dos Serviços

4.2.2.5.5.1 A equipe mínima estimada para a execução
dos serviços da coleta seleüva será
composta:

4.2.2.5.5.1.1 Ol (um) motorista;

4.2.2.5.5.1.2 O2(dois)coletores:

4.2.2.5.6 Veículo Coletor - Dimensiona'nento

4.2.2.5.6.L O veículo que integrará a coleta deverá
ser novo, ou seja zero quilômetro, evitando-se
prejuízos à continuidade dos serl,riços. à
população e ao meio ambiente.

4.2.2.5.6.2 A CONTRATADA deverá apresentar o
veículo para a üstoria e aprovação junto à
CONTRATAME, após a celebração do Contrato,
a qual se reserva o direito de solicitar a troca de
veiculo se julgar em desacordo com as condições
de uso estabelecidas pela legislação ügente.

4.2.2.5.6.3 As marcas, os modelos, capacidade e
outras caracterÍsticas dos veÍculos propostos
para a reâlização dos serviços ficam a critério da
CONTRATADA respeitada às condições acima
descritas.

4.2.2.5.7 Realizaçáo do Serviço

4.2.2.5.7.1 A CONTRAIADA deverá elaborar o

G000-Sidrolândia-MS
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calendário da Coleta Seleüva e disponibilizá-lo
à comunidade através de informaüvos
periódicos renlizados e distribuÍdos nos bairros
e através de outros meios de comunicação e
outras formas de divulgação.

4.2.2.5.7.2 A CONTRATADA deverá promover
atuação na área de educação ambiental,
visando à conscientização da populaçào para a
importância da coleta seletiva para o meio
ambiente.

4.2.2.5.8 Meüção do Serviço

4.2.2.5.8.1 Os seruiços de coleta seleüva, serão medidos e
pagos com um valor fixo mensal. A média
mensal de resÍduos produzidos no municÍpio
encontra-se no item 4.2.5.

4.2,2.6.9 Prazo de Inicio dog Serviços

4.2.2.5.9.1 O início dos serviços de coleta, transporte
e tratamento de resÍduos deverá ocorrer
imediatamente após a assinatura do contrato e
respectiva emissão da ordem de serviço.

4.2,3 VARRrÇÃO MAnruAL DE VIAS D LOGRADOUROS
PI]BLICOS:

4.2.3.1 Define-se como varrição a operaçáo manual de
limpeza, recolhimento e ensac€unento de todos os
resíduos existentes nas üas e logradouros públicos,
compreendendo: passeio em toda a sua largura e sa{eta
limitadas à largura de l,O (um) metros contadoJ do
meio-fio.

4.2.3.2 Exccução dos Serviços

4.2.3.2.1 A CONIRATADA deverá apresentar à
CONTRATi{NTE o plano de trabalho que adotará
para as opções destes serviços, especificando as
ruas a serem varridas, o número de varredores e a
frequência dos serviços;

4.2.3.2.2 Os serviços serão realizados apenas na área central

.17G000 - Sldrolândia - MS
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delimitada pelo quadrilátero compreendido entre a
Av. Dorvalino dos Santos e a rua Mato Grosso e entre
as ruas Aquidaban e Ponta Porá.

4.2.3.2.3 O horário estabelecido no plano de trabalho sugerido
pela CONTRATADA, deverá ser rigorosamente
cumprido, sob pena de aplicaçáo das penalidades
preüstas;

4.2.3.2.4 Os serviços de varrição deverão sempre ser
executados dos dois lados das üas e logradouros
públicos, inclusive nos canteiros centrais não
ajardinados, utilizando-se lutocares guarnecidos
com sacos plásticos especiais, suficientemente
resistentes, para evitar o derramamento de resÍduos,
enquanto aguarda, no máximo 24 horas após
execuçào dos serviços, no passeio o seu
recolhimento pelos veÍculos da coleta;

4.2.3.2.5 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá
deslocar as equipes de varriçâo para a realização de
qualquer outro serviço;

4.2.3.2.6 A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer
equipamento e pessoal necessário, em número
suficiente para o perfeito desempenho dos trabalhos,
atendendo aos mais modernos e adequados
processos de limpeza;

4.2.3.2.7 A CONIRAIADA poderá propor, durante a \rigência
do contrato, outros tipos de equipamentos auxiüares
na varriçào podendo mudar, assim, o Plano de
Trabalho, mediante aprovação expressa da
CONTRATANTE;

4.2.3.2.8 Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de
varriçáo deveráo ser instruídos sobre a maneira de
efetuar o trabalho com qualidade, devendo se
apresentar nos locais e horários de trabalho
equipados e uniformizados;

4.2.3.2.9 O produto da varrição deverá ser acondicionado em
sacos plásücos dimensionados para este fim e
recolhidos pela equipe de coleta para
encaminhamento ao ponto de destinação fina-l

0-Sidrolândia-MS
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indicado pela CONTRATANTE;

4.2.3.2.10 Os serviços de varriçáo serão executados de
Segunda-Feira a Sábado na frequência e horá-rios a
serem deÍinidos pela CONTRATADA.

4.2.3.2.11.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar'
um veÍculo para coleta dos resÍduos
proveÍrientes da realização dos serviços. O
veÍculo deverá estâr em bom estado de
conservação, eütaÍrdo-se prejuÍzos à
continuidade dos serviços, à população e ao
meio ambiente.

4.2.3.2.11.2 A CONTRATADA deverá apresentar o
veiculo para a üstoria e aprovação junto à
CONTRATANTE, após a celebração do Contrato,
a qual se reserva o direito de solicitar a troca de
veículo se julgar em desacordo com as
condições de uso estabelecidas pela legislação
vigente.

4.2.3.2.11.3 As marcas, os modelos, capacidade e
outras características dos veículos propostos
para a re:lizaçáo dos serviços ficam a critério
da CONTRATADA respeitada às condições
acima descritas.

4.2.3.3 Medlção

4.2.3.3.1 Os serviços de varrição manual de úas e logradouros
públicos seráo pagos por mês, sendo que a
CONTRA IANTE manterá a suas expensas, Íiscais
para acompanhar a efeüva realização dos serviços,
nos respecüvos quantitaüvos previstos no item
4.2.5., deste anexo.

4.2.3.3.2 Os serviços serão Íiscalizados pela CONIRATANTE,
nas úas e logradouros públicos considerando o
metro linear varrido, com a varriçáo se estendendo
até o limite de 1,0 (um) metro da guia.

4.2.3.4 Prazo de Iníclo dos Serviços

- Sidrolândia - MS
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4.2.3.4.1 O início do serviço de varriçáo deverá ser imediato,
após a emissào da respectiva ordem de serviço.

4.2.4 CONSTDERAÇOES GERATS:

4.2.4.I DOS VEÍCULOS COLETORES E OUTROS
EgTmAMENTOS

4.2.4.2 As marcas, os modelos, capacidade e outras
caracterÍsticas dos veÍculos propostos pâra a reâli7açâo
dos serviços ficam a critério da licitante, respeitadas as
seguintes condições:

4.2.4.3 Para o dimensionamento da frota de caminhÕes
coletores compactadores de resÍduos sólidos será
adotado um chassi com peso bruto total compatível com
a caçamba coletora compactadora, com capacidade
minima de 15m3 de lixo compactado.

4.2.4.4 Os veículos automotores equipados a serem
apresentados pela contratada, para a realiTação de cada
tipo de serviço, deverão ser adequados e disponíveis
para uso imediato, ou seja, que os equipamentos
estejam deúdamente instalados nos chassis dos
veículos, e o conjunto deverá ser novo, sem uso.

4.2.4.5 A CONTRAT:ADA vencedora deverá apresentar as
máquinas, caminhões e veÍculos para üstoria e
aprovação junto a CONTRATANTE, após a celebraçâo do
contrato, a qual se reserva o direito de solicitar a troca
de equipamento e veÍculo que julgue não apresentar
condiçÕes saüsfatórias de uso.

4.2.4.6 Os veículos deverão ser manüdos em perfeitas condições
de operaçáo.

4.2.4.7 Ressalta-se nessa exigência:

o perfeito funcionamento do velocÍmetro e odômetro;

o estado de conservaçâo da pintura.

4.2.4.8 Os veÍculos devem trazer além das placas

- Sidrolândia - MS
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regulamentares, as indicaçôes necessárias ao
reconhecimento da CONTRATADA, de acordo com
modelo padronizado pela COI.üTRATANTE.

4.2.4.9 Todos os veículos e equipamentos uüIizados nos
serviços de limpeza pública deverão respeitar os
limites estabelecidos em lei para fontes sonoras.

4.2.4.10 A CONTRAIADA poderá propor a utilização de
equipamentos auxüares para a coleta de resíduos ou
para uülização nos pontos de concentraçáo. Estes
deverào ser detalhadamente especiÍicados e
submetidos à aprovação da CONTRATANTE.

4.2.4.Lt DÁS rNSTÂLAçÕES

4.2.4.11.1 A CONTRAIADA deverá dispor, no mÍnimo, de
instalações Íixas como, almoxarifado e adendos,
proüdos de ferramental, estoque de componentes,
de forma a garantir, com regularidade, a
manutençáo dos veículos e equipamentos.

4.2.4.11.2 A CONTR.{|ADÂ deverá também, dispor de
instalaçÕes para atendimento do seu pessoal de
operaÇào, compatíveis com o número de
empregados.

4.2.4.11.3 A CONTRATADA deverá dispor de um escritório
para controle e planejamento das aüüdades.

4.2.4.L2 DO PESSOÂL

4.2.4.t2.1 Competirá a CONTRÃTADA a admissáo de
motoristas, ajudantes, e demais empregados
necessários ao desempenho dos seryiços
contratados, correndo por sua conta também os
encargos necessários e demais exigências das leis
trabalhistas, preüdenciárias, fiscais, comerciais e
outras de qualquer natureza.

4.2.4.12.2 A Fiscalização da CONTRATANTE, terá düeito de
exigir a subsütuição. a qual deverá se re:lizar
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo
empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom
andamento do serviço.

- Sidrolândia - MS
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4.2.4.12.3 Será terminantemente proibido aos empregados
da CONTRATADA reelizar cataçáo ou triagem,
ingerirem bebidas alcoólicas em serviço e/ou
pedirem gratificações de qualquer espécie.

4.2.4.L2.4 A guarnição deverá apresentar-se uniformizada e

asseada, de acordo com as norÍnas de segurança
do trabalho pertinentes, inclusive com capas
protetoras em dias de chuva, equipamentos de
proteçáo individual etc., se as condições do
serviço o exigir.

4.2.4.12.5 Cabe à CONTRATADA apresentar, nos locais e no
horário de trabalho, os empregados deüdamente
uniformizados, proüdenciando veÍculos e
equipamentos suficientes para a realizaçáo dos
serviços.

4.2.4.t3 SEGURANÇA E MEDTCTNA DO TRÁBALHO

4.2.4.13.t Na execução dos trabalhos deverão ser obedecidas
todas as norrnas perLinentes à Segurança e
Medicina do Trabalho, incluindo, sem se
restringir, o Capítulo V do TÍtulo II da
Consolidaçáo das Leis do Trabalho, bem como
Legislaçáo Complementar, Portarias e Normas
Regulamentadoras pertinentes.

a) ter, à disposiçáo, os equipamentos
necessários para combate a incêndio;

b) ter, em suas dependências, os Equipamentos
de Proteção Indiüdual necessários à execuçáo
dos diversos serviços;

c) não permitir o acesso à área de trabalho de
pessoas e equipamentos em desacordo com as
noÍnas:

4.2.4.13.3 A CONTRATANTE poderá a qualquer momento,
exigir a mudança de procedimentos executivos ou

4.2.4.13.2 Com base no estabelecido nos
prevenção a CONTRÃTADA deverá:

planos de

G000-Sidrolândia-MS
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a retirada de equipamentos e pessoas que estejam
em desacordo com as norÍnas de segurança.

4.2.4,14 DA FORMA DE PAGAMENTO

4.2.4.14.1 Os pagamentos seráo efetuados através de
créditos em conta bancária, em até lO (dez) dtas
após a apresentaçâo da respecüva Nota Figcal,
devidamente atestada pelo setor competente,
conforme dispõe o art. 40, inciso )([V, alÍnea "a",
da Lei no 8.666/93 e alteraçÕes, acompanhada do
relatório mensal de medição dos seryiços
executados no período

4.2.4.15 FrSCALrzaçÃo

4.2.4.l5.lCaberá à fiscalização dos serviços ao Fiscal, Sr.
servidor (a) MARIELLI ROBERIA SPOHR
ZIELINSKI, CREA f9183-D, através do telefone
(67) 3272-7400, Avenida Dorvalino dos Santos, no
964, bairro Centro, o qual será deüdamente
designado no instrumento contratual.

4.2.4.15.2A ff5salizaçf,e terá poderes para, nos locais de
trabalho, proceder qualquer determinação que
seja necessária à perfeita execução dos serviços,
inclusive podendo determinar a paralisaçáo dos
mesmos quando não estiver havendo atendimento
às cláusulas contratuais.

ASS:
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4.2.5 gUÁNTITATMS DE REFERÊNCIA.

RE SILVA SANTOS
Secretário cipal de Fazenda, Tributaçào er' Gestão estratégica

Rua São Paulo, 9 - Cêntro - Fone (67) 3272-7400 - CEp 79.170-000 - Sidrotândia - MS

PÁGINA:

ASS:

Item Sewiços Un. Ouant, Valor unit, Valor total
1 Coleta, Transporte e

Destinação Final de
Resíduos Sólidos

Domicüares de toda a rea
urbana do municipio

mes
t2 Rs 89.233,l0 R§ 1.070.797,20

Coleta e transporte de
materiais recicláveis -

Coleta Seleüva
mes R$ 30.122,19 R$ 361.466,28

o
Varriçáo Manual de Ruas,

Vias e logradouros
Riblicos

mes t2 R$ 72.064,51 R§ 864.774,r2

Total R$ 2.297.O37,60

2 t2

Páoin;r rl3 de títí
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ÁNEXO U
PREGAO PRESENCIAL N" O4OI2OI8

PROCESSO ÂDMTNISTRATwO N" 2534l2ol8
PROCESSO LICTTATÓRIO N" l3O/2O18

MENOR PBEÇO GT,OBÁL

(Este a nexo é um modelo e deue ser Jeíto em papel tímbrado do lícítante e deue
ser apresentada no credencíamento)

DECLITRÂçÃO gt E Ct MPRE OS REgUISTTOS DE rrABrLrTAÇÁO

(Razão Social da licitante), sediada
(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF N"

(n' do CNPJ), por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a.) portador(a) da

e do CPF n"

ASS:

Carteira de Idenüdade no

;;io;i;oó;D,il;;;;;.;i;;ff.:tm;:;X#,:'#:3l.Tlf *,';';i3i"1l
os documentos devidamente atualizados na forma da legislaçáo vigente, que
se encontram dentro do Envelope de n' O2 - "Documentaçáo", em
conformidade com o inciso VII do Art. 4o da Lei n" 10.52O, de l7 de julho de
2OO2, pala participaçáo no presente processo ücitatório.

frepresentante legal da empresa)

Rua São Paulo, 964 - Cêntro - Fone (67) 3Z7Z-74O0 - CEp 29.170-000 - Sidrolândia - MS
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.âNEXO m
PREGAO PRESENCIAL NO O4O/2OI8

PROCESSO ADMIMSTR.ATM N. 2534l2or8
PROCBSSO LrCrrATóRrO N" 13O/2Or8

MENOR PRECO GLOBAL

(Este anexo é um modelo e deue ser Jeito em papel timbrodo do ticitante)

DECIIIRAÇÂO DE OBSERvÀyCrAAO ART. 7, TNCTSO XXXIIr, DA CARTA
II{AGNA.

(NOME DAEMPRESA) .........., CNPJ

., declara a estrita obserâ[cia ao Hacípio Constitucional

de de 20...

Representa nte l-egal da Empresa

sediada (endereço completo)

í7GOOO - Sldrotândia - MS

Páçina 45 de 66

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3222-7400 -

PÁGINA:

n.

do art. 7, lnciso XXXIII da Carta MaÉna, e estou ciente de que eventual
revelaçâo da infringência à regra, acarretará a imediata inabilitação ou
desclassificaçào do Pregáo Presencial n" ....../2O...., como a rescisão do
Contrato Administrativo que venha a firmar com o MunicÍpio de )OOO(/MS.



PÁGINA:

ASS

n.
., declara, sob as penas da lei, de que conhece e acelta o teor

gompleto do ressalvando-se o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento
integral das obrigações objeto da licitaçào.

(NOME DA EMPRESA) .........., cNpJ
sediada

, .. de........ de2......

PRE}'EITURÂ MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO tX) MATO (iR(I§§O DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.57.1/0001 -3 I

ANEXO TV
PREGÃO PRESENCIAL N" O4OI2O18

PROCESSO ADMIMSTRATTVO N" 2534l2or8
PROCESSO LTCTTATÓRIO N" 13O/2O18

MENOR PREÇO GLOBÁL

(Este anexo é um modeto e deue ser Jeíto em papel timbrado do lícítante)

DECLARAÇÁO

(endereço completo)

Representante Legal da Empresa

17G000 - Sidrolândia - MS
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AI\IEXO V

PREGÃO PRESENCTAL N" O4OI2OI8
PROCESSTO ÁDMINISTR.ATM N" 2á34 / 2Ot8

PROCESSO LTCITATÓRrO N. l3O/2O18
MENOR PREQO GLOBÂL

(Este anexo é um modelo e deue ser JeiÍo em pdpel timbrado do lícítante)

DECLARAçÃO

INOMEDAEMPRESA) .........., CNPJ
n. sediada (endereço completo)

declaramos purra os deúdos Íins, sob as penalidades cabíveis,
fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitaçõesue não haver

ou contratações com a Administraçáo Pública Federal, Estadual e Municipal.

de ........ de 20...

Representante Legal da Empresa

7G000-Sidrolândia-MS

Páoina 47 de 66

Rua Sâo Paulo, 954 - CentÍo - Fone (67) 12Z2-Z4OO -



xil
'ítr:

PAGINA:

ASS:

PREI.'EITURA MUNICIPAL DD SII}ROLÀ\DIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001 -3 I

AI\TEXO VI
PREGAO N" O40l2018

PROCESSO ÂDMINISTR.ATM N" 2634I2Ot8
PROCESSO LICITATORIO N" 13O/2O18

MENOR PRECO GLOBÁL

(Este anexo é um modelo e deue ser Jeito em papel tirnbrado do licítante)

DECrltRÂÇÃO INDMDUALIZADA DE CONCORDÂNCrA - RESPONSÁVEL
TECI\[ICO

(NOME DAEMPRESA) .........., CNPJ
ou CIC no. sediada (endereço
completo) , declaro para os devidos fins, sob as penalidades
cabíveis que caso seja vencedor, Sr. ........... CREA N'

concorda com sua indicação para ser o responsável pela
execução dos serviços.

de ........ de 20...

P 79.170-000 - Sidrolândiâ - MS
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ÂIIEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N" O4OI2O18

PROCESSO ADIITMSTRATwO N" 253412018
PROCESSO LICTTATÓRrO N" r3O/2O18

MENOR PREÇO GLOBAL

(Este anexo é um modelo e deue ser Jeito em papel ttmbrado do tícitante)

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) CNPJ
ou CIC no. (endereço
completo) ., declaramos p.rra os deúdos fins, sob as penalidades
cabiveis que caso seja vencedor apresentará no ato da Assinatura do Contrato,
cópia de Apólice de Seguro contra acidentes para os funcionários, por exercer
as aüvidades muitas vezes em üas públicas e rodoüas, com fluxo de veículos
diários.

de de 20...

Representante Legal da Empresa

.170-000 - Sidrolândia - MS
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ANEXO VIII

PREGAO PRESENCI.AL N" O4OI2OI8
pRocEsso ADMTNISTRATTVO N" 2534l2O l8

PROCESSO LTCTTATóRrO N" 13O/2O18
MENOR PREÇO GLOBAL

(Este anexo é um modelo e deue ser Íeíto em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

n. sediada (endereço completo)
(NOME DA EMPRESA) .........., CNPJ

......, .. de de 20...

Representantte lcgal da Dmpresa

79.Í 70'000 - Sidrolândla - MS

Páoinâ iO de 6lí

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 1272-7400

., declaramos para os deüdos fins, sob as penalidades cabíveis,
que caso seja vencedor apresentará para recebimento do primeiro pagamento
cópia do Registro dos Funcionários que exerceráo as aüüdades, de devendo
apresentar documentos, quando solicitado pela fiscalização, que comprove
que mensalmente cumpre com os devidos recolhimentos dos respecüvos
encargos e o pagamento dos salários.
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PREGÃO PRESENCIÁL N" O4OI2O18
pRocEsso ADMTNISTR.ATTVO N. 253412018

PROCESSO LTCTTATÓRrO N" l3O/2O18
MENOR PREÇO GLOBAL

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

(Nome da empresa) CNPJ/MF: (endereço)
declaramos, para os devidos fins que às ....... horas, do dia ..../....../ 2017.
Íizemos a üsita técnica, atraves do (nome do Responsável da empresa que fez
a üsita técnica)...... no do RG .......... inscrita no CPF no
com üstoria no(a) ôiil; ; ,ooo(/Ms, ;; r":TY3Í:3'"J3

Nome e Ass. do Rep. kgal da empresa e CNPJ

Secretaria Municipal de

79.170-000 - Sidrolândia - MS
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ANEXO TX

executados os serviços objeto do Pregáo n." ....../2OL7, e conforme
determinaçáo do referido certame, momento em que tomamos conhecimento
da situação e das condições do local para elaboração da nossa proposta
Íinanceira.
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ÁNEXO X - MI}ru'TA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N" O4OI2OI8
PROCESSO ÁDMIMSTRATwO No 2534l2O1A
PROCESSO LICITATÔRrO N" 13O/2Or8
CoNTRATO ÂI)MTNISTRATM N" _/2018

O MUNICÍPIO DE SIDROIÁNDIA-M/S - MS, situada a Rua Sáo paulo, no 964,
Centro, SIDROLÂNDIA-M/S, representada neste ato pelo Prefeito Municipal,
Marcelo de Araújo Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.o 000406049
SSP/MS e CPF n.o 519.593.991-87, residente e domicüado na Rua Alagoas,
l8I, Centro, SIDROIÁNDIA-M/S - MS, doravante denominada Contratante e
a empresa inscrita
no CNPJ/MF sob o n." _, com estabelecimento:ra

, doravante denominada Contratado,
representada neste ato por _, brasileiro,
portador da carteira de idenüdade tipo RG n." 

-, 

emitida pela
SSP/-. e do CPF n.o ._. pactuam o presente Contrato, cuja
celebraçáo foi autorizada pelo despacho de homologação do processo de
Pregão Fresencial N'O4O/2018- REGISTRO DE PREÇOS, e nos terrnos da Lei
Federal N.' 8.666/93 em sua atual redaçáo, atendidas as cláusulas e
condiçôes que se enunciam a seguir:

CIÁUSUIÁ PRIMEIRA - OB.IETO: Contratação de empresa especializada na
prestaçáo dos serviços de manutençáo, conservaçáo e limpeza de áreas
públicas no Município de Sidrolândia, abrangendo: serviço de coleta
transporte e destinação de resÍduos sólidos domiciliares; serviço de coleta
seletiva e serviço de varriçào manual de sarjeta, em üas e logradouro públicos,
na regiáo do quadrilátero central, conforme especiÍicaçÕes e condiçÕes
constantes neste documento, conforme especificaçÕes e condiçôes constantes
no Edital e nos Anexos.

clÁusur,a sEcrrNDA - DA F.ORMA DE EXECUçÃO:

2. I Os locais onde serão executados os serviços serão determinados pelo
Secretário de Infraestrutura e Serviços Pr:blicos.

2.2 A contratada se obriga a prestar os serviços conforme determinado pelo
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos.

CEP 79.170.000 - Sidrolândia - MS
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2.3 O objeto contratado terá que estar dentro das normas de legislaçáo ügente
de qualidade/técnica aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as
disposições da [-ei no 8.078 de ll/09/9O - Código de Defesa do Consumidor.

2.4. A físcÀlizaçáo dos serviços por parte da CONTRATANTE caberá ao Fiscal,
Sr. , constando como suplente o Sr.

, deüdamente designado pelo Sr. Prefeito
Municipal.

cl"aust Ll\ TERGETRA - DOS SERVrÇOS A SEREM REALTZADOS

3.1 A Contratada deverá realizar os seguintes serviços:

I - Serviço de coleta transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares;

II -Serviço de colela seletiva:

III - Serviço de varriçáo manual de sarjeta, em üas e logradouro públicos;

3.2 A descrição detqlhada referente â foÍma de exocução de cada serviço
está constante no Ter:mo de Referência, anexo a este Contrato, e deverá
nortear a execução ora contratada,

3.3. Todas as ferramentas e equipamentos necessários a execuçáo dos
sen/iços, seráo de responsabilidade da empresa contratada.

crÁusrfl,A gUARTA- DAs oBRrcAÇórs pa CoNTRATADA

4.1 A CONTRÃTADA deverá rea'li"ar, com seus próprios meios todos os
serviços relacionados com o objeto deste Contrato, de acordo com as
solicitações da contratante;

4.2 A COMIRATADA deverá garantir a perfeita execuçáo dos senriços, sendo
que os equipamentos e materiais utilizados deverão ser de boa qualidade.

4.3 A CONTRATADA deverá indicar um encarregado para Íiscalizar e
acompanhar a execuçáo dos serviços contratados, mantendo estreita ligaçâo
entre o órgáo contratante e o pessoa-l sob sua responsabilidade.

P 79.17G000 - Sidrolândia - MSRua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272- CE
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2.4.1. A fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder
qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços,
inclusive podendo determinar a paralisaçâo dos mesmos quurndo nào estiver
havendo atendimento às cláusulas contratuais.
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4.4 Manter o
uniformizados.
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pessoal sempre em perfeita higiene corporal, sempre

4.5 Manter, durante a execuÇão do contrato, todas as condições de habilitaçâo
exigidas no edital do Pregão n' 4O/2O18, que deu origem a este ajuste,
devendo comunicar a CONTRA IANTE, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenÇáo do presente.

4.6 Cumprir a legislaçáo trabalhista com relaçáo a seus empregados.

4.7 Assumir, todos os impostos e taxas que forem deüdos em decorrência do
objeto deste contrato, bem como as contribuições deüdas à Previdência Social,
encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de traba-lho e outras
despesas que se fizerem necessárrias ao cumprimento do objeto pactuado.

4.8 Responsabilizar'-se por recolhimentos indeúdos ou pela omissão total ou
parcial nos recoltrimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre
o objeto deste instrumento.

4.9. ResponsabiliTar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus
empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer
responsabüdades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser
atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do presente
contrato.

4. 10. Aplicar-se-á em todos os casos de prestaçáo de serviços, as nonnas
existentes no Código de Defesa do Consumidor ou l,eis Complementares.

4. 11. A Contratada deverá manter funcionários necessários pÉrra execução dos
ser'/iços diariamente, para cumprimento do seryiço.

cÍ,Áusrfl,a grrrNTA- DAs oBRrcAçôps pa CoNTRÂTANTE

5. l. Cumprir todos os
CONTRATADA;

compromissos Íinanceiros assumidos com a

5.2. Fomecer e colocar à disposiçáo da CONTRATADA todas as informaçôes
que se fizerem necessárias à execução dos serviços;

5.3. Fisca'll"ar o presente Contrato através do setor responsável da Prefeitura.

5.4. NotiÍicar, formal e tempestivarnente, a CONTRAIADA sobre as
irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.
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5.5. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE náo desobriga
a CONTRATADA de sua responsabüdade quanto a sua perfeita execuÇão.

5.6. NoüÍicar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabüdade.

5.7 Indicar mensalmente quais as localidades em que deverão ser realizados
os serviços, bem como a frequência dos mesmos durante o mês.

CLÁUSUI"A SEXTA - DO VALOR

6.1. O valor global da prestação de serviço, ora contratado é de R$

ITEM EsPEcrFrcAçÃo qTDE VATOR UNIT. VALOR TOTAL

7

Coleta, Transporte e
Destinação Final de ResÍduos
Sólidos Domicüares de toda
área urbana do município

Mês 72

2

Coleta e transporte de
materiais recicláveis - Coleta
Seleüva

Mês 12

3
Varrição Manual de Ruas,
Vias e logradouros hiblicos L2

Total r
6.2. No valor contratado deverão estaÍ incluidos todas as despesas
referentes a prestação dos serviços, os salárlos e todos os encargoa
soclais ê trabâlhlstas, lnclusive seguros, inpostos e târas devidãs,
eeulparnstrlqs, veículos, materiais, alimentação, locomoção e quaisquer
outras despesas que incldârn ou venha'n a incidir sobre o objeto da
contrataçáo:

6.3 O preço é fixo pelo peúodo determinado em Lei , a contar da assinatura
do contrato. Após este periodo, admite-se reajuste dos preços e Íica eleito o
Índice oficia-lmente que melhor reflita a variação pondérada dos custos da
contrâtada

CLÁUsuLá, SÉTnIA - Do PAGAMENTo

7. I' os pagaÍnentos serão efetuados através de créditos em conta bancária,
em até lO (dez) dlas após a apresentação da respecüva Nota Flscal,
deüdamente atestada pelo setor competente, conforme dispoe o art. 40, inciso
)([V, alínea 'a", da ki n" 8.666/93 e alteraçôes, acompantrada do relatório
mensal de medição dos serviços executados no periódo.
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7.3 O pagamento fica condicionado que a contratada atenda todas as
condições de habilitação do que diz respeito à regularidade fiscal.

7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como nào
apresentada, para fins de atendimento das condiçÕes contratuais.

7.6. 0 municÍpio efetuará retençáo, na fonte, dos tributos e contribuiçôes
sobre todos os pagamentos à CONTRATADA, especialrnente no que se refere
ao INSS, IRRF e ISSON.

7.7. A Contratante se reserva o direito de exigir da Contratada, em qualquer
época, a comprovação de quitaçáo das obrigações fiscais, sociais e

trabalhistas.

7.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRA-TADA, enquanto pendente
de liquidaçáo qualquer obrigação Íinanceira que lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária.

7.10. Na pendência de liquidaçáo da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou
créditos existentes em favor da prestadora.

7.11. O municÍpio de Sidrolândia náo pagará, sem que tenha autorização
préüa e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado
diretamente por terceiros, sejam ou náo instituiçÕes financeiras.

7.12. Os eventuais encargos Íinanceiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua
exclusiva responsabilidade.

CLÁUSUT.A OITAVA - DO PRÂZO
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7.2. Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que
desaprove a liquidaçáo, o pagamento será sustado, até que a adjudicatória
tome as medidas saneadoras necessár-ias.

7 .4. As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o
número do contrato a ser firmado.

7.9. Cada pagamento só será efetuado após a comprovaçáo pelo contratado de
que se encontra em dia com seu(a)s obrigaçÕes tributárias.
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8.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contada a partir da data
de assinatura do mesmo.

8. 1.I O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorogado, a
critério da Administração, nos termos e condições permiüdos pela legislação
ügente.

8.1.2. A Contratada poderá se opor à prorrogaçào de que trata o subitem
anterior, desde que o faça mediante documento escrito, recebido pela Unidade
contratante em até 30 (trinta) dias ântes do vencimento do contrato, ou de
cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

8. 1.3. As prorrogações de prazo de vigência 
"s156 

femalizadas mediante
celebraçâo dos respectivos terrnos de aditamento ao contrato, respeitadas as
condições prescritas na lri federal n. 8.666/1993.

8.1.4. A não prorrogação do prazo de úgência contratual por conveniência da
Administração nào gerará à contratada direito a qualquer espécie de
indenizaçáo.

8.1.5. Não obstante o prazo estipulado no subitem 8. I, a vigência contratual
nos exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita a
existência de recursos aprovados nas respectivas kis orçamentárias de cada
exercÍcio, para atender as respectivas despesas.

cl-Áusul"a NoNA- DA DorAÇÁo

9. I A presente contratação correrá à conta da dotação orçamentária
consignada no orçamento programa de 2018, e pela dotação que a subsütuir
no exercicio seguinte como demonstra:

O2 - Poder Executivo
O4 - Secretaria de Infraestrutura, Habitaçáo e Serviços Urbanos
18 - Gestão Ambiental
1854I - Preservação e Conservação Ambiental
f 8.54f .1206 - Gestão dos Resíduos Sólidos e Rejeitos
14.5,41.1206.2375.0000 - Coleta, Tratamento e Destinação Final do Lixo
3.3.9O.39.OO - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Juridica
555 - Ficha
Fonte de Recurso - O. l.OO

CLÁUSUI.A DÉcuvIA . DAs PENALIDADF^S
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10. 1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela
recusa da executora em assinar o contrato, aceitaÍ ou retirar a nota de
empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvado os
casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a empresa,
sujeita às seguintes penalidades:
I - Multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho
e/ou contrato;

II - Suspensão temporária de participaçáo em licitaçáo e impedimento de
contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.

10.2. As sanções preústas nos incisos anteriores poderáo ser aplicadas
cumulaüvamente.

10.3. Por atraso injustjficado na execução do objeto:

I - Multa moratória de lolo (um por cento), por dia útil, sobre o valor da
prestação em atraso até o décimo dia;

II - Rescisáo unilateral do contrato, se for o caso, após o décimo dia de atraso.

10.4. Por inexecução total ou execução irregular:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de I Oolo (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte náo
cumpridâ ou da totalidade nâo executada;

lV - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçào ou até que seja promovida a reabiütação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada
juntamente com as sanções preüstas nos incisos I, III e IV do subitem acima,
sem prejuÍzo da rescisáo unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das
hipóteses prescritas nos art. ZZ aBO da tri n. 8.666/93.

J.O.6. Apresentação de documentação falsa, não manutençáo da proposta e
cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuÍzo das demais cominaçoes
legais:
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III - Suspensào temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração por przvo de até 05 (cinco) anos;
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I - Suspensão temporária de participaçáo em licitação ou impedimento de
contratar com a Administração de até O5 (cinco) anos e descredenciamento do
Certificado de Registro Cadastral deste MunicÍpio.

10.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos furcisos anteriores
no prazo máximo de O5 (cinco) dias úteis contados da noüficaçáo enseja_rá
também a aplicação da pena de suspensão temporária de participaçáo em
licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste
MunicÍpio, enquanto não adimplida a obrigaçáo.
10.8. Fica garanüdo a fornecedora o direito préüo da citaçáo e de ampla
defesa, no respectivo processo, no przvo de O5 (cinco) dias úteis, contados da
notificação ou publicaçáo do ato.

10.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela
autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade,
ern tazào de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas,
desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
da data em que for noti-ficada da pretensão da Administraçáo hiblica deste
MunicÍpio da aplicação da pena.

10. lO. As penalidades apücadas serâo, obrigatoriamente, anotadas no
Certificado de Registro Cadastral deste Municipio.

fO.ll. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem lO.4 será de
competênciâ exclusiva da autoridade mádma, facultada a ampla defesa, na
forma e no prazo esüpulado no subitem 10.8, podendo a reabilitaçáo ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuÍzos causados e depois de
decorridos o prazo de sançáo mínima de O2 (dois) anos.

10.12. As importâncias relaüvas às multas deveráo ser recolhidas à conta do
Tesouro do MunicÍpio de SidrolâLndia - Estado do Mato Grosso do Sul.

CI.ÁUSuI,A DÉCIT{A PRIMEIRA - DA REscIs,Ão CoNTRATUAL

I 1. l - A rescisâo contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administraçáo, nos casos
enumerados nos incisos I, XI e XVII do aÍt. ZB da ki no. 8.666/g3;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autoriz ação escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatório, desde que haja conveniência da Administraçáo.

ll.2 A inexecuçáo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisáo pela
Administraçâo, com as conseqüêncÍas preüstas nos artigos Z7 e gO da Éi n"
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8.666/93, sem prejuÍzo da aplicação das penalidades a que alude o art. 87 da
mesma ki.

a) Consütuem moüvos para rescisão os preústos no art. 78 da Lei no.
8.666/93 e posteriores alterações.

cl,Áusur,a DECTMA SEGTJNDA- DA FrscALrzAçÃo

12.1. Caberá à fiscali"2t5o dos serviços ao Fiscal, Sr.
, servidor lotado na Secretaria Municipal de

Infraestrutura, o qual será deüdamente designado no instrumento contratual.

cúusurA DÉcrMA rencernl -oa ruarrceçÃo

13. 1 - Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, o CONIRATANTE
providenciará a publicação do resumo deste Contrato.

clÁusur.a DÉcrMA gUARTA - Do FoRo

14. 1. Fica eleito o Foro da Comarca de )OOQ(, para dirimir questões oriundas
deste Contrato.

E, por estarem de acordo, lawou-se o presente termo, em O2 (duas) úas de
igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes.

Sidrolâadia -MS, _ de de 

-.

Marcelo de Araújo Áscoü
Prefelto Municipal

CONTRATADA
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Proponente;
CNPJ N9

processo Ne ....,/2018
Folhas:Data

Telefone

ITEM ESPECTFTCAçÃO UNID QTDE PREçO UNIT. PREçO TOTAT

I Coleta, Trãnsporte e Destinâção Final dê Resíduos Sólidos Domiciliares
MêS 72

2
Coletã e Transporte de Materiais Recicláveis - Coleta Seletivâ

Kg 72

3
Varrição Manual de Ruas, Vias e Logradouros públicos

Mês r2

Total

VALOR GLOBAL:
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da proposta de _diãs, com pagamento através

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE TEGAL DA EMPRESA

do banco agência ne _ c/c ne

CARIMBO

CNPJ DA EMPRÉSA

I I

s

Bua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3212-t4OO - CEp 79. t 70-OOO - Sidrotândia - MS

PROPOSTA DE

PREçOS
MODALIDADE

PREGAO PRESENCIAL TIPO

MENOR PRECO GLOBAL
Frs

Endereço:

Cidade:

Fax:

_lus I l zo,.a.
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ÁIIEXO XII

EBEGAO PRESENCIAL N" O4OI2O18
PROCESSO ADMIMSTRATwO N" 2534/2018

PROCESSO LTCITATÓRrO N" l3O/2O18
MENORPRECO GLOBAL

MODET.O DE PROCT RAçÃO

sediada e
inscrita no CNPJ sob o no
outorga poderes a , portador do
documento de identidade no_ ., inscrito no CpF sob o
no , para representá-la no Pregáo Presencial no
_l2OlA do Município MS, podendo o mandatário praticar
todos os atos relativos ao certame, notadamente: formular ofertas, inclusive
verbais, assinar os documentos da licitação, negociar preços, e interpor
recursos ou renunciar ao direito de propô-los.

ASSINATURÀ NOME E N" DO CPF DO MANDANTE

observação: - Favor preencher este anexo com o ümbre da empresa se houver.
- A firma do Mandante deve ser reconhecida

EP 79.170-000 - Sidrolândia - MSBua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3 2TZ-740O -
Pápina tí3 de 66
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AI{EXO XIII

PREGÁO PRESENCIAL N" O4O|2OLA
PROCESSO ÁDMIMSTRATTVO N" 2534l2or8

PROCESSO LTCITATÓRrO N" l3O/2Or8
MENOR GLOBAL

DECIIIRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

(endereço
, declaro para os deúdos fins, sob as penalidades
em disponibüdade, no mÍnimo, todo veículo,

completo)
cabÍveis, de que têm
equipamento, máquina, necessário e essencial para o Íiel cumprimento do
objeto desta licitaçáo, conforme detalhados no item 6 do Termo de Referência.

......, .. de........ de 2O...
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aNEXO XrV

VAI,ORES IT{AXIMOS ESTIMADOS

PREGÃO PRESENCIAL N" O4OI2O18
PROCESSO ADMIMSTRATTVO N" 253412018

PROCESSO LICTTATÓRIO N" 13O/2O18
IoDXORPRPÇO GLOBÁL

.170.000 - Sidrolândla - MS

PÁGINA:

ASS:

Item Senriços Un. Ouant, Valor unit, Valor total
I Coleta, Transporte e

Destinação Final de
Resíduos Sólidos

Domiciliares de toda a rea
urbana do municipio

mes
r2 Rs 89.233,l0 R§ t.o70.797.20

2 Coleta e transporte de
mateúais recicláveis -

Coleta Seletiva
mes

t2
Rs 30. 122,19 R$ 361.466,28

Varriçáo Manual de Ruas,
Vias e Logradouros

hiblicos
mes t2 R$ 72.064,51 R§ 864.774,r2

Total R$ 2.297.O37,60

Bua São Peulo, 964 - Centro - Fone (67) }ZTZ-74O0 - CE
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AI\IEXOXV

RDCIBO DE RETIRÁDADE EDITAL

PRDGÃO PRESENCIAL N" O4OI2OI8
PROCESSO ÁDMTMSTRÂTwO N" 253412018

pRocF^sso LTcITATÓRro N" l3O/2O18
MENOR PREÇO GLOBAL

Razão Social:

CNPJ NO:

Endereço:

E-mail:

Cidade Estado:

Telefone:

Pessoa para contato:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação
acima identificada.

Local de de 2018.

Assinatura e carimbo do CNPJ
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