Prefeitura Municipal de Iracemápolis
a
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 27/2022

De conformidade com determinação da Chefe do Poder Executivo, faço público para
conhecimento de interessados, que a Presidente da Comissão de Licitações e seus Membros, nomeados
pela Portaria 131/2021 reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, onde realizará certame
licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022, objetivando a contratação de empresa PARA
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA MANUAL, MECÂNICA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS ATÉ AO LOCAL DE DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 30 CONTÊINERES, conforme termo
de referência – Anexo I do presente edital, pelo tipo de menor preço global, regida pela Lei Federal Nº:
8.666/93 e demais legislações expressa no item 3, deste Edital.
Os envelopes com a documentação de habilitação e a proposta financeira deverão ser
entregues no serviço de protocolo, localizado no Paço Municipal, a Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237,
Centro, Iracemápolis/SP, até às 8:45 horas do dia 20 de abril de 2022 (horário de Brasília/DF).
O início da abertura dos envelopes será às 09:00 horas do dia 20 de abril de 2022
(horário de Brasília/DF), no Paço Municipal, Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP.

1 - DO OBJETO
1.1. A presente licitação visa a escolha da melhor proposta, nos termos deste Edital,
objetivando a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta manual, mecânica e
transporte dos resíduos sólidos urbanos até o local de destinação ou disposição final ambientalmente
adequada e o fornecimento, instalação, higienização e manutenção de 30 contêineres, conforme termo
de referência – Anexo I do presente edital.
1.2. O prazo para prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos no limite do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993.
2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1. A despesa originada por esta licitação será suportada pelas seguintes dotações
orçamentárias:
2.1.1. Ficha n.º 608, Classificação 01.110.000, classificação econômica 3.3.90.39.00 –
Outros Serviços de Terceiros, no valor de R$ 1.246.062,50 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil,
sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
2.3. A dotação orçamentária reservada acima é constante do orçamento-programa para
o exercício econômico e financeiro de 2022.
3 - DO SUPORTE LEGAL
3.1. Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais:
3.1.1. Constituição Federal;
3.1.2. Lei Orgânica Municipal;
3.1.3. Lei Federal Nº: 8.666/93 e posteriores alterações;
3.1.4. Lei Complementar Nº: 123/2006 e posteriores alterações;
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3.1.5. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os
princípios gerais de Direito.
4 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A Prefeitura fornecerá aos licitantes e demais interessados, à Rua Antônio Joaquim
Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, cópia deste Edital com seus elementos técnicos constitutivos em
forma eletrônica ou através do site www.iracemapolis.sp.gov.br.
4.2. Em caso de não solicitação pelos proponentes, de esclarecimento e informações,
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto,
posteriormente, o direito a qualquer reclamação.
4.3. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as
exigências deste Edital.
4.4. Fica facultado aos interessados a realização de visita técnica, conforme Anexo I,
item 9.
4.5. Não será permitida a participação de empresas:
a) Estrangeiras que não funcionem no País;
b) Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do art. 87 da
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;1
c) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal n.º 9.605/98
e impedidas de contratar para os fins estabelecidos pela Lei Estadual n.º 10.218/99;
d) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas nos termos da Súmula n.º
51 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
e) Empresas sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, exceto nos casos em que
o plano de recuperação já tenha sido homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da
Súmula 50 do TCESP;
f) Empresas que possuam entre seus sócios, servidor deste órgão ou que possuam
vínculos ou ligação de qualquer natureza com servidor pertencente aos quadros funcionais da licitante.
4.6.1. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
4.6.1.1. É admitida a participação de empresas reunidas em consórcio2, o qual deverá
observar as seguintes regras:
a) Todas as empresas integrantes do consórcio deverão apresentar os documentos de
habilitação exigidos neste edital admitindo-se para efeito de qualificação técnica quando exigida, o
somatório dos atestados do consórcio. Para efeito de qualificação econômico-financeira, quando exigida,
o somatório dos valores de cada consorciado para atendimento aos índices contábeis e capital social
conforme observações, contidas neste edital, na proporção de sua respectiva participação;
b) Adicionalmente deverá ser apresentada para habilitação estabelecida neste edital,
declaração expressa de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
Consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, à eventual contratação a comprovação do
compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual
deverá observar os requisitos abaixo descritos:

1

SÚMULA Nº 51 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo 87, IV da Lei nº 8.666/93) tem
seus efeitos jurídicos estendidos a todos os órgãos da Administração Pública, ao passo que, nos casos de
impedimento e suspensão de licitar e contratar (artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02),
a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador.
2
TC – 000427/010/11 – Discricionariedade do Administrador.
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i – A empresa líder do consórcio será aquela detentora da maior participação
fornecimento/serviço;
ii – No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira;
iii – No citado compromisso deverão estar explicitadas a denominação do consórcio,
identificação de empresa líder, as obrigações de cada empresa, os respectivos percentuais de participação,
os amplos poderes da empresa Líder do consórcio para representar consorciadas no processo e no
respectivo contrato;
c) É proibida a participação de empresa consorciada, neste certame através de mais de
um consórcio ou isoladamente;
d) As empresas que integram o consórcio são responsáveis solidárias pelos atos
praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na execução do contrato;
e) O consórcio vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a
constituição e o registro do consórcio, na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, devendo
constar no instrumento definitivo:
i – cláusulas explicitando que o mesmo não poderá ser alterado ou extinto sem prévia
e expressa autorização da CONTRATANTE, até o cumprimento de todas as obrigações assumidas
contratualmente, inclusive as concernentes às garantias contratuais e de responsabilidade civil.
ii – prazo de duração do CONSÓRCIO coincidirá, no mínimo, com o prazo contratual
acrescido de 90 (noventa) dias.
iii – que está vinculado às normas constante neste EDITAL e respectivo contrato.
f) No caso de ação judicial, a CONTRATANTE poderá movê-la, a seu critério, contra uma
ou contra todas as empresas integrantes do CONSÓRCIO.
g) A inabilitação de qualquer consorciada acarretará, automaticamente, a inabilitação
do Consórcio.
4.6.2. DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
4.6.2.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços
deverão ser entregues no local, data e horário mencionados no Preâmbulo deste Edital, separadamente,
tendo o primeiro envelope o subtítulo HABILITAÇÃO e o segundo o subtítulo PROPOSTA DE PREÇOS, os
quais deverão ser/estar lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, além da razão social da empresa,
os seguintes dizeres:
CONCORRÊNCIA N.ª 01/2022
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
4.6.2.2. O envelope n.º 01 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os
documentos relacionados abaixo, os quais poderão ser apresentados no original, cópia autenticada por
qualquer processo de cartório competente ou apresentação de cópia simples acompanhada do original
para autenticação pelo servidor responsável:
4.6.2.3. Cédula de Identidade – RG dos sócios e/ou representantes legais da empresa;
4.6.2.4. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou inscrição
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhado de prova de diretoria em exercício;
4.6.2.5. Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso,
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4.6.2.6. MICROEMPRESAS – ME, OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP: Para fins de
gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar n. 123/2006, os representantes de Microempresas –
ME, e Empresas de Pequeno Porte – EPP, deverão credenciar-se e apresentar os seguintes documentos:
 Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em plena validade;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
c) Prova de regularidade fiscal (CND) com a Fazenda Federal, mediante a apresentação
de Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou Positiva com Efeitos de Negativa), relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de
Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de tributos mobiliários expedida no local do
domicílio ou da sede da licitante, relativo ao objeto da licitação;
e) Certidão de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
4.6.2.7. As provas de regularidade deverão ser feitas por certidão negativa ou positiva
com efeitos de negativa.
4.6.2.7.1. Considera-se positiva com efeitos de negativa a certidão em que conste a
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou
concessão de medida liminar em mandado de segurança.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA3:
a) Prova de registro ou inscrição definitiva na entidade profissional competente (CREA),
tanto da empresa como de seus responsáveis técnicos da localidade da sede do proponente.
b) Declaração de indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, a ser feita pela própria empresa
participante, em papel timbrado da empresa.
c)Comprovação da capacidade técnico profissional. Deverá ser apresentado atestado,
na forma de Certidão de Acervo Técnico ou alternativamente Atestado de Responsabilidade Técnica,
comprovando que a proponente, na pessoa de um engenheiro responsável técnico a ela vinculado
executou supervisão e/ou acompanhamento e/ou execução de coleta e remoção de resíduos sólidos
domiciliares. É necessário que o mesmo engenheiro seja o Responsável Técnico pelo serviço perante o
3

Documentos Comprobatórios Habilitação, Fiscal, Trabalhista, Econômico, Técnico conforme manifestação
e decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: TC 005277.989.21.
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CREA. Em caso de substituição do mesmo, a empresa deve declarar de imediato, outro profissional
igualmente qualificado, de forma a assegurar a não interrupção da responsabilidade técnica.
d)Comprovação de qualificação operacional4, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei
Federal n.º 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou o seguinte serviço:
Serviços

UN

Coleta e Transporte de
resíduos sólidos domiciliares
Tonelada
e comerciais.

Qualificação Mínima

250

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, observadas
as seguintes previsões:
b) A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém obrigada à sua
elaboração, deverá:
Apresentar cópia legível das páginas do livro diário, no qual tenham sido transcritos o
Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício;
Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC – Lei
6.404/76 – art. 177), com os respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados na
Junta Comercial;
A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva
prova e a certidão de arquivamento na Junta Comercial.
c)A boa situação financeira será avaliada a partir de índices contábeis, de acordo com
os critérios estabelecidos a seguir, sendo que para maior facilidade e entendimento do cálculo dos índices
pela Comissão de Licitação, a proponente deverá apresentar uma planilha à parte, contendo o
demonstrativo do cálculo dos índices:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG, obtido através da seguinte fórmula:
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Será inabilitada a proponente que apresentar ILG inferior a 1,00 (um)
ÍNDICE DE LIQUIDEZ OCRRENTE – ILC, obtido através da seguinte fórmula:
ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCUNLANTE
4

Súmula 24 – Tribunal de Contas Estado de São Paulo
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Será inabilitada a proponente que apresentar ILC inferior a 1(um)
d) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo domicílio da pessoa
física;
e) Nos casos de recuperação judicial e extrajudicial deverá apresentar Certidão Negativa
de recuperação ou positiva acompanhada de documentos comprobatórios da concessão da recuperação e
do cumprimento do plano delineado pelo Poder Judiciário – conforme súmula n.º 50 – Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo.

DAS DECLARAÇÕES
a) A empresa licitante deverá apresentar as declarações que integram o ANEXO III, V, VI
(se for o caso) e VIII, do presente edital, conforme modelo, sob pena de inabilitação.
b) Será permitida a transcrição dos modelos das declarações para preenchimento em
formulário próprio da empresa licitante, devendo, todavia, serem datadas, assinada e mantidas os termos
originais.
c) As declarações deverão ser datadas e assinadas pelos sócios ou representante legal
das empresas participantes.
d) As empresas, em querendo, poderão designar pessoa credenciada, através de
PROCURAÇÃO, com poderes, para acompanhar os trabalhos de abertura de envelopes, com amplos
poderes para tomada de decisões, inclusive com poderes expressos para renunciar aos recursos previstos
na Lei.
e) A PROCURAÇÃO ou o CONTRATO SOCIAL deverá ser entregue aos membros da
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO, antes do início da sessão destinada à abertura dos envelopes de
HABILITAÇÃO.
f) As declarações e procurações deverão ter reconhecimento de firma ou o agente
administrativo deverá confrontar a assinatura com aquela constante do documento de identidade do
signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade
no próprio documento.
Toda documentação deverá estar preferencialmente disponibilizada na ordem crescente dos itens deste
edital e acondicionados em grampos para pastas tipo trilhos de dois furos, evitando a utilização de
pastas, capas e afins.
4.6.3. Notas explicativas importantes do item relativo aos documentos:
4.6.3.1. Os documentos solicitados para habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor habilitado da
Prefeitura ou publicação na Imprensa Oficial;
4.6.3.2. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos e nem
documentos com prazo de validade vencido;
4.6.3.3. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes enquadradas
como ME e EPP somente será exigida para efeito de assinatura de contrato, nos moldes do artigo 42, da
Lei Complementar 123/2006;
4.6.3.4. As ME ou EPP, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar
toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restrição, nos moldes do artigo 43, caput, da Lei Complementar 123/2006;
4.6.3.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do resultado desta licitação,
6
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prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa, nos moldes do § 1º, do artigo 43, da Lei Complementar 123/2006;
4.6.3.6. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 4.6.3.5,
implicará na decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;
4.6.3.7. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
4.6.3.8. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o
participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos
os estabelecimentos;
4.6.3.9. A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações poderá
diligenciar em qualquer fase desta licitação, efetuando consulta na internet junto aos sites dos órgãos
expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.
4.6.4. PROPOSTA DE PREÇOS
4.6.4.1. O envelope n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter, obrigatoriamente,
os itens abaixo, sem emendas, rasuras ou ressalvas (ANEXO IV):
Razão social da licitante, endereço completo, número de telefone, email e CNPJ;
Nome dos representantes legais;
O valor global para a execução do objeto desta licitação;
O prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contado da realização da
licitação;
4.6.4.2. Será de inteira responsabilidade da licitante a omissão do valor ou quantidade
de qualquer serviço necessário à perfeita e completa execução do objeto da licitação.
4.6.4.3 A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a
proponente examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a
elaboração de proposta voltada à execução do objeto licitado.
4.6.4.4 Todos os materiais, serão fornecidos pela empresa contratada e todos os custos
de aquisição, transporte, armazenamento e utilização, deverão estar inclusos nos preços propostos,
devendo obedecer às especificações técnicas e serem aprovados pela fiscalização da licitadora.
a) A CONTRATADA deverá fechar a medição dos serviços até o último dia do mês, e
emitir a nota fiscal no (1º) primeiro dia útil do mês subsequente.
b) Pelos serviços, a Prefeitura Municipal efetuará o pagamento 30 (trinta) dias da
entrega da nota fiscal, aceita pelo preposto do Município, por crédito em conta corrente, em nome do
licitante, mediante a apresentação do(s) original(is) da(s) nota(s) fiscal(is) e acompanhado de comprovação
do recolhimento de encargos e tributos objeto da presente licitação, tais como INSS, FGTS e/ou ISSQN,
dentre outros.
4.6.5. Notas explicativas importantes:
4.6.5.1. Todos os valores, custos e preços ofertados terão como expressão monetária a
moeda corrente no país;
4.6.5.2. Nos preços deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas de custos
de: mão de obra, equipamentos, transportes, cargas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, limpeza do
local durante a execução dos serviços e ao final das mesmas, custos e benefícios, taxas e impostos, e
quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente relacionadas com a execução total, inclusive as
decorrentes de confecção de placa alusiva ao objeto da presente licitação.
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5 – CREDENCIAMENTO
5.1. Dos representantes das empresas proponentes interessados em participar
ativamente das sessões públicas de abertura e julgamento do certame, será exigido o seu credenciamento
mediante a apresentação de procuração particular (Anexo VII) contendo o nome completo, número de
documento de identificação do credenciado, com declaração do representante legal da proponente,
devidamente assinado, outorgando amplos poderes de decisão ao credenciado.
5.2. O documento solicitado poderá, a critério do representante legal, ser substituído
por procuração pública.
5.3. A procuração, particular ou pública, deverá ser entregue à Comissão Permanente
de Licitações, pelos seus portadores, no início da sessão pública de abertura do certame, a qual será juntada
aos autos do respectivo processo.
5.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não
inabilitará ou desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder
legalmente pela empresa proponente nas respectivas sessões públicas, cabendo tão somente ao não
credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Permanente de
Licitações, apenas como ouvinte.
6 - DA HABILITAÇÃO E DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
6.1. Abertura dos envelopes de Nº: 01 (um) – documentos:
6.1.1. Às 09:00 horas do dia 20 de abril de 2022 (horário de Brasília/DF), na presença
dos interessados, serão abertos os envelopes de Nº: 01 (um) - documentos, pela Comissão de Licitações, a
qual dar-se-á no Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP.
6.1.2. Todos os licitantes poderão enviar representante mediante procuração ou
credencial em papel timbrado da empresa, com firma reconhecida, para acompanhamento das fases do
processo licitatório com plenos poderes para desistência ou interposição de recursos.
6.1.3. Será liminarmente excluída da presente licitação a empresa que não apresentar
todos os documentos exigidos no presente edital, sendo-lhe devolvido fechado o envelope de Nº: 02 (dois)
– proposta financeira, nos termos do que dispõe o artigo 43, inciso II, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e
alterações.
6.1.4. Se a decisão sobre a habilitação não puder ser proferida na sessão inaugural, a
Comissão de Licitações designará nova data para a sua divulgação.
6.1.5. Após a fase de habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a empresa
licitante por ele atingido deverá declará-lo por escrito, sob as penas da Lei.
6.1.6. No caso de a licitante ser enquadrada como ME ou EPP proceder-se-á conforme
descrito no item 4.6.3.5, dando sequência a abertura dos envelopes com as propostas, mesmo que estas
apresentem alguma restrição na documentação de regularidade fiscal.
6.2. Abertura dos envelopes Nº: 02 (dois) – proposta financeira:
6.2.1. O envelope Nº: 02 (dois), contendo a proposta financeira, formulada de acordo
com o item 5.3, será aberto em ato público, após abertura dos envelopes de Nº: 01 (um) - documentos,
dos proponentes habilitados obedecendo aos prazos legais ou recusa citada em ata dos participantes em
interpor recursos.
6.2.2. Será liminarmente excluída da presente licitação a empresa que não formular a
proposta financeira de acordo com o item 4.6.4, deste Edital.
6.2.3. De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada por todos os presentes e pela Comissão
de Licitações. Os presentes também rubricarão os documentos e as propostas apresentadas.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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7.1. Em conformidade com o tipo de licitação menor preço, o julgamento será feito com
base no menor preço global apresentado, e a classificação se fará pela ordem crescente dos preços globais
apresentados e aceitos.
7.2. Obedecida a sequência ordinal crescente da classificação, será adjudicado o objeto
da presente licitação à licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.
7.3. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência as
licitantes enquadradas como ME ou EPP, conforme artigo 44, Lei Complementar 123/2006, nos seguintes
termos:
7.3.1. Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas
empresas enquadradas como ME ou EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
mais bem classificada, nos moldes do § 1º, do artigo 44, da Lei Complementar 123/2006;
7.3.2. A ME ou EPP cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado, nos moldes do inciso I, do artigo 45, da Lei Complementar 123/2006;
7.3.3. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar
nova proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória;
7.3.4. A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível, inserida em
envelope lacrado, opaco e indevassável, contendo em sua parte externa o nome da empresa proponente
e seu endereço, bem como o número da presente licitação e ainda a indicação correspondente ao seu
conteúdo, a saber:
Prefeitura do Município de Iracemápolis;
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP;
Envelope 02 (dois) – Proposta Financeira Renovada (LC 123/2006);
Concorrência 01/2022;
Dados da Empresa Licitante:
Razão Social:
Endereço Completo:
Telefone:
CNPJ:
7.3.5. Se houver equivalência dos valores apresentados pelas licitantes enquadradas
como ME ou EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.3.1 deste edital, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar
a proposta com melhor oferta, nos moldes do inciso III, do artigo 45, da Lei Complementar 123/2006;
7.3.6. Caso a ME ou a EPP mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura
da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem no limite disposto no
item 7.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, nos moldes do inciso II, do artigo
45, da Lei Complementar 123/2006;
7.3.6.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta
mais bem classificada não tiver sido apresentada por ME ou EPP;
7.3.7. Uma vez exercido o direito de preferência as ME ou EPP, observados os limites e
a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentadas por elas propostas de preço inferior ao do
primeiro classificado, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame, nos moldes do § 1º, do artigo 45, da Lei Complementar 123/2006.
7.4. Em caso de empate de preços entre duas ou mais propostas apresentadas por
licitantes não enquadradas como ME ou EPP, e depois de obedecido ao disposto no § 2º, do artigo 30, da
Lei Federal Nº: 8.666/93, a classificação far-se-á, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes
serão convocados, nos moldes do § 2º, do artigo 45, da aludida Lei.
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7.5. A Comissão de Licitações observará ainda, o que dispõe o artigo 44, da Lei Federal
Nº: 8.666/93 e alterações.
7.6. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão de Licitações,
ficando-lhes facultado o direito de consultar técnicos se necessário.
7.7. O julgamento e aprovação das propostas também serão feitos pela Comissão de
Licitações, publicando-se o resultado na imprensa oficial e no site www.iracemapolis.sp.gov.br; e a
homologação e adjudicação serão feitas pelo Chefe do Poder Executivo.
7.8. Serão desclassificadas as propostas:
7.8.1. Que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
7.8.2. Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48,
incisos I e II, § 1º, alíneas “a” e “b” da Lei Nº: 8.666/93 e alterações.
8 – DA GARANTIA CONTRATUAL
8.1. A empresa licitante vencedora deverá por ocasião da assinatura do contrato,
prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das modalidades
previstas nos incisos I, II e III do artigo 56 da Lei Federal n⁰ 8666/93, apresentando no ato da assinatura o
documento comprobatório da garantia prestada.
8.2. A garantia prestada para fins da assinatura do contrato, somente será liberada após
o término do prazo de vigência contratual, e, desde que cumprido integralmente o seu objeto, pela
Contratada.
8.3. Em caso de acréscimo de serviços fica a Contratada obrigada a complementar a
garantia na mesma percentagem devendo proceder ao recolhimento até a data da assinatura do
competente termo aditivo.
9 – DO PAGAMENTO
9.1. A CONTRATADA deverá fechar a medição dos serviços até o último dia do mês, e
emitir a nota fiscal no (1º) primeiro dia útil do mês subsequente, o pagamento será efetuado mensalmente
pelo órgão/entidade participante diretamente em favor da licitante vencedora, em até 30 (trinta) dias do
mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante emissão da Nota Fiscal de Serviço, aprovação da
medição da execução físico-financeira, cumprimento das obrigações, devidamente liquidado.
9.2. A medição da execução físico-financeira deverá ser apresentada, para o município
para análise.
9.3. O pagamento da fatura mensal só será efetuado após liquidação e mediante a
apresentação dos seguintes documentos abaixo elencados:
9.4. Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – GFIP, por
contrato, identificando o tomador dos serviços;
9.5. Nominata dos empregados da empresa, indicando o número da carteira de
trabalho, CPF e carteira de identidade, bem como comprovante de pagamento dos salários e demais
obrigações trabalhistas;
9.6. Guia da Previdência Social – GPS (sobre a folha de pagamento);
9.7. O município efetuará, se for o caso, a retenção dos valores relativos aos percentuais
incidentes sobre os valores constantes da nota fiscal, fatura ou recibos emitidos pela licitante contratada,
relativa a tributos federais, estaduais e municipais, de conformidade com a legislação vigente.
9.8. Será exigida da Licitante vencedora a manutenção/apresentação da regularidade
fiscal durante todo prazo contratual, sob pena de suspensão do pagamento das faturas.
9.9. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante os primeiros doze meses
de contratação, contados da data de assinatura do respectivo contrato. Após, e, em caso de renovação do
objeto / prorrogação da vigência/execução do contrato, seus preços poderão ser reajustados ou revisados,
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anualmente, observado como limite o índice inflacionário acumulado no período decorrido (medido pelo
IPCA-E) e o preço base de mercado.
9.10. O município se reserva ao direito de descontar do pagamento mensal os eventuais
débitos da contratada relacionados ao objeto contratado, como danos e prejuízos contra terceiros, multas
e outros que sejam devidos, inclusive eventuais faltas dos colaboradores da proponente contratada.
10 - DO CONTRATO
10.1. A licitante considerada vencedora será notificada via correio eletrônico para, num
prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação, assinar o termo de contrato,
aceitar ou, no mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.
10.1.1. A recusa injustificada da licitante considerada vencedora em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitará à mesma as penalidades estabelecidas neste Edital.
10.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração pública municipal.
10.3. Tratando-se de ME ou EPP, cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista
tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente a assinatura de
contrato, a regularidade fiscal e trabalhista, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação
do resultado do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, sob pena de decair do
direito a contratação, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis a matéria.
10.4. Não ocorrendo a regularização prevista no item 10.3, facultar-se-á a
administração:
10.4.1. A retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação,
sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de mais ME’s e
EPP’s, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no edital;
10.4.2. A revogação desta licitação, nos moldes do § 2º, do artigo 43, da Lei
Complementar 123/2006.
10.5. É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de
contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da
cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.
10.6. Decorridos 60 (sessenta) dias contado da realização da licitação, sem convocação
para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
10.7. Coordenadoria de Meio Ambiente e Agricultura é o órgão credenciado pela
Prefeitura, para vistoriar a execução do contrato e a prestar toda assistência e a orientação que se fizerem
necessárias.
11 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo de vigência do contrato e de execução do objeto será de doze (12) meses
corridos e consecutivos, contados a partir de sua assinatura, mediante expedição da Ordem de Serviço,
sendo que este prazo poderá ser prorrogado por mais 48 messes na forma do Artigo 57, II, da Lei nº
8.666/93, totalizando o período máximo de 60 meses.
12 - DA RESCISÃO CONTRATUAL
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12.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas
hipóteses previstas pela Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.
13. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
13.1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas neste edital e na minuta do Contrato,
a empresa vencedora se responsabiliza:
I) Em aceitar acréscimos ou supressões que o município realizar, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial da proposta vencedora e/ou eventuais prorrogações do prazo de execução e
vigência do contrato, mediante autorização por escrito;
II) Em treinar, orientar e controlar seus funcionários, responsabilizando-se pela
manutenção da qualidade do serviço e pela efetiva prestação deste em conformidade com o Instrumento
Convocatório e demais disposições técnicas e legais;
III) a substituir imediatamente funcionários faltosos ou repor, a suas expensas, as horas
eventualmente não trabalhadas por ausência de seus funcionários, independentemente dos motivos da
ausência;
IV) a cumprir com as exigências legais para proteção individual e prestação dos serviços
licitados, responsabilizando-se por todos os encargos correspondentes, inclusive fiscais, trabalhistas,
sociais, etc.;
V) apresentar mensalmente os comprovantes de pagamento dos encargos
previdenciários do pessoal ocupado na prestação dos serviços contratados, como condição prévia para
recebimento dos valores faturados;
VI) apresentar mensalmente os relatórios técnicos previstos, demais informações e
controle implantados e os documentos contábeis necessários ao pagamento do serviço prestado;
VII) pelo cumprimento integral da obrigação assumida neste certame, e pela
responsabilidade civil e técnica decorrente da execução contratual.
VIII) Será de exclusiva responsabilidade do proponente a qualidade dos serviços
prestados e a manutenção do vínculo funcional do pessoal disponibilizado para execução dos serviços ora
licitados, com o pagamento do salário, dos adicionais, dos encargos fiscais e/ou trabalhistas, e a concessão
de alimentação, transporte e EPIs, bem como a assunção de responsabilidade civil pelos danos causados a
terceiros, eximindo-se o município de qualquer responsabilidade, mesmo em caráter residual ou
subsidiário.
IX) Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste instrumento convocatório, a
licitante contratada assume total responsabilidade por toda e qualquer despesa, indenização ou débito
decorrente de condenação civil, fiscal, criminal ou trabalhista relacionada ao objeto do contrato, inclusive
ressarcindo o município e seus dirigentes de qualquer ônus que tenham para sua defesa, acaso estes
venham a integrar o processo.
13.2. O município de Iracemápolis fica desde já responsável por:
I) efetuar o pagamento nos termos estipulados neste edital;
II) orientar a licitante contratada e fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução
do contrato.
14 - DAS PENALIDADES:
14.1. O descumprimento de obrigações importará na aplicação, por parte do município,
de multa e sanções seguintes:
a) Multa de 2% (dois por cento) da proposta apresentada em caso de não regularização
da documentação, no prazo previsto no § 1o do artigo 43 da LC nº 123/2006.
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b) Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da proposta da licitante
vencedora e aplicada a mesma pela recusa na assinatura do contrato, pelo descumprimento das obrigações
assumidas, infração aos preceitos legais ou cometimento de fraudes, por qualquer meio, na presente
licitação;
14.2. Poderão ser aplicadas ainda as demais penalidades previstas nos incisos I, II, III e
IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo descumprimento de cláusulas contratuais
ou prejuízos causados ao município.
14.3. O atraso na execução dos serviços poderá sujeitar a vencedora à multa de mora,
garantida a defesa prévia ao interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na seguinte forma:
14.3.1. Atraso no fornecimento de equipamentos ou execução dos serviços, de até 30
(trinta) dias: multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) calculada sobre o valor global do contrato, por dia,
e;
14.3.2. Atraso no fornecimento de equipamentos ou execução dos serviços, superior a
30 (trinta) dias: multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) calculada sobre o valor global do contrato,
por dia;
14.4. A inexecução total ou parcial do ajuste poderá acarretar aplicação das seguintes
penalidades:
14.5. Pela inexecução total:
14.5.1. Advertência;
14.5.2. Multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor global do contrato;
14.6. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar
com a administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e;
14.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção com base no
subitem anterior.
14.8. Pela inexecução parcial:
14.8.1. Advertência;
14.8.2. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global do contrato;
14.8.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e;
14.8.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
contratada ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção
com base no subitem anterior.
14.8.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis nas hipóteses de
advertência, multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) calculadas sobre o total da obrigação
não cumprida, ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública.
14.8.6. Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal
e trabalhista das ME’s e EPP’s, no prazo deste edital, a administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado da contratação do objeto
desta licitação, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e/ou contratar com a
municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal Nº:
8666/93 e alterações, nos moldes do § 2º, do artigo 43, da Lei Complementar 123/2006.
14.9. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas serão
regidas pelo artigo 87, §s 2º e 3º, da Lei Federal Nº: 8666/93 e alterações.
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14.10. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo IPCA-E, em vigor
na data do efetivo pagamento, ou outro índice que vier a substituí-lo, a critério da Prefeitura, e recolhido
aos cofres públicos, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento
oficial.
15 - DOS ANEXOS
15.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem
transcritos os seguintes anexos:
15.1.1. Anexo I – Termo de Referência;
15.1.2. Anexo II – Minuta do Contrato;
15.1.3. Anexo III– Modelo de Declaração
15.1.4. Anexo IV – Proposta de Preços;
15.1.5. Anexo V – Declaração de sujeição aos termos do edital;
15.1.6. Anexo VI – Declaração de enquadramento com o art. 3 da Lei Complementar
Federal n.123/2006 e 147/2014;
15.1.7. Anexo VII – Credenciamento;
15.1.8. Anexo VIII – Formulário de Dados Cadastrais;
15.1.9. Anexo IX – Mapa da cidade;
15.1.10. Anexo X – Planilha de Estimativa.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
16.1. Para os casos omissos no presente Instrumento Convocatório, prevalecerão os
termos da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais legislações em vigor;
16.2. O município reserva-se ao direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos
seus interesses, anular ou revogar no todo ou em parte a presente licitação, sem que deste ato caiba
qualquer indenização;
16.3. Os recursos administrativos deverão obedecer ao disposto do art. 109 da Lei
Federal nº 8.666/93, e alterações;
16.4. Todas as alterações ou prorrogações do Instrumento Convocatório, resumo de
atas de julgamento, etc., serão publicadas no site do município www.iracemapolis.sp.gov.br e aos
interessados diretos também será dado ciência nos documentos respectivos, se for o caso;
16.5. Compete a Comissão de Licitações do município processar, analisar e julgar a
habilitação e as propostas relativas a esta licitação;
16.6. As empresas licitantes poderão obter informações, bem como outros
esclarecimentos sobre esta licitação, no horário das 09H00 às 15H00, de segunda a sexta-feira, na sede da
Prefeitura Municipal de Iracemápolis ou através do telefone (19) 3456-9200 (compras);
16.7. Os recursos administrativos à presente licitação deverão ser apresentados de
conformidade com o disposto na Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações, durante o horário de expediente
da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas, junto ao Prefeitura Municipal de
Iracemápolis Coordenadoria de Compras Públicas ou por e-mail: licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br.
16.8 Os recursos interpostos fora de prazo não serão apreciados;
16.9. Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta as empresas não
terão direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie;
16.10. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital será feita de acordo com o
artigo 110, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do
vencimento, sendo considerados dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário;
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16.11. Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital que será afixado de
forma resumida no mural de avisos da Prefeitura, e seu extrato será publicado na imprensa oficial e em
jornal de grande circulação.

Iracemápolis, 15 de março de 2022.

Nelita Cristina Michel Franceschini
Prefeita Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, GESTÃO E MANEJO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS – SP.

JUSTIFICATIVA
O serviço de gerenciamento dos resíduos sólidos urbano, é de competência dos municípios, disposto na
Constituição Federal, art. 30, inciso V, podendo ser administrado de forma direta pelo município, fazendoo por meio de uma empresa pública específica ou empresa de economia mista criada para desempenhar
especificamente essa função. Pode, ainda, ser objeto de concessão ou terceirizado junto à iniciativa
privada de forma global ou parcial, envolvendo segmentos, tais sejam coleta, operação, transporte e
destinação final dos resíduos sólidos urbanos.
Atualmente, o poder público municipal não dispõe de recursos humanos, financeiros, técnicos, maquinário
e de infraestrutura necessária para coleta e transporte dos resíduos sólidos até a destinação e/ou
disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado.
Ainda, o aumento da produção de resíduos sólidos urbanos, fruto do crescimento e adensamento
populacional, de mudanças no consumo das pessoas e da atividade econômica de comércios e indústrias,
é necessário estabelecer, de maneira estimada, um novo patamar de toneladas mensais a ser recolhida,
conforme o gráfico e a planilha a seguir expõe os dados entre 2017 e 2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA
MANUAL, MECÂNICA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ AO LOCAL DE DESTINAÇÃO
OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE 30 CONTÊINERES.

COLETA MANUAL E MECANIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E TRANSPORTE ATÉ AO LOCAL DE
DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA.

Coleta de resíduos sólidos urbanos, englobando domiciliares, de estabelecimentos públicos, prestação de
serviço, comerciais e industriais e de limpeza urbana gerados no Município de Iracemápolis e transporte
até o Aterro Sanitário CTR Essencial, localizado em Rio das Pedras (-22.89546, -47.5560), com distância
aproximada de 52,50 Km, ambos serviços sob responsabilidade da Contratada.
1.

DA OPERAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE
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1.1.

Estima-se que o deverão ser coletadas, mensalmente, entre 450 e 550 toneladas de resíduos
sólidos descritos em 1.2.

1.2.

A coleta manual e mecanizada deverá ser executada, considerando-se os seguintes tipos de
resíduos:
1.2.1. Resíduos sólidos urbanos, definido pela Lei Federal 12.305/2010, art. 13, inciso I, alínea c;
1.2.2. Resíduos provenientes de poda e capina (grama e galhos) devidamente ensacados;
1.2.3. Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, comerciais, prestação de
serviços, indústrias e feiras livres com características de resíduos sólidos urbanos, não se
configurando como os resíduos definidos pela Lei Federal 12.305/2010, artigo 13, inciso I,
alíneas b e f.
Não são passíveis de coleta manual ou mecanizada, independentemente da quantidade em peso
ou volume:

1.3.

1.3.1.

Os resíduos definidos pela Lei Federal 12.305/2010, artigo 13, inciso I, alíneas d e f que
não possuem características de resíduos sólidos domiciliares;

1.3.2.

Os resíduos definidos pela Lei Federal 12.305/2010, artigo 13, inciso I, alíneas e, g, h, i, j e
k;

1.3.3.

Qualquer resíduo que possua uma ou mais características de periculosidade definidas
pela Lei Federal 12.305/2010, artigo 13, inciso II, alínea a;

1.3.4.

Resíduos de construção civil;

1.3.5.

Qualquer tipo de solo, limpo ou misturado com outros materiais;

1.3.6.

Entulho de obras públicas ou particulares;

1.3.7.

Resíduos de processos comerciais e industriais provenientes de indústrias, comércios e
prestadores de serviços que não se assemelhem a resíduos sólidos urbanos;

1.3.8.

Animais mortos de qualquer porte;

1.3.9.

Equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, estofados, móveis e outros
elementos volumosos;

1.3.10. Pneus.
1.4.

A coleta, transporte e destinação final dos resíduos definidos no item 1.3 são de total
responsabilidade da fonte geradora.

1.5.

Os caminhões coletores e compactadores de lixo coletarão, de forma mecânica, os resíduos
depositados nos contêineres de PEAD com capacidade de 1000 litros.
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1.6.

Os resíduos coletados deverão ser transportados até o local de destinação final ambientalmente
adequada para disposição final em Aterro Sanitário licenciado que seja indicado pelo município.

1.7.

Haverá penalização e multas mediante de vazamento de chorume, em qualquer quantidade, em
ruas, avenidas, rodovias ou outros logradouros do município durante o período diurno ou
noturno.

1.8.

Não será permitido a operação de coleta manual que faça o acúmulo de resíduos de diversos
geradores em esquinas, meio de quadras, calçadas ou qualquer outro local do logradouro
público.

2.

DA ESCALA DE COLETA

2.1.

A coleta domiciliar será realizada em dias alternados de segunda-feira a sábado, exclusivamente
no período compreendido entre 06:00 e 13:00 horas, em todas as vias públicas oficiais e abertas à
circulação conforme tabela do item 2.4, ou que venham a ser abertas durante a vigência do
contrato, que forem acessíveis a veículos de coleta.

2.2.

O descumprimento do horário estabelecido no item 2.1 será passível de penalidade e multa.

2.3.

A unidade territorial de referência utilizada nesta licitação serão os bairros municipais.

2.4.

Independentemente de feriados municipais, estaduais ou federais, a coleta deverá ocorrer,
obrigatoriamente, de segunda-feira a sábado, em todas as semanas do ano.

2.5.

O entorno da Praça da Matriz será coletado diariamente, no primeiro horário.

2.6.

Núcleos habitacionais ou indústrias distantes da área urbana consolidada (alocados na zona
rural), a pedido da Contratante, também deverão ser atendidos, com a mesma frequência da área
urbana.

2.7.

A coleta deverá ser seguir obrigatoriamente a seguinte escala:
SETOR A

SETOR B

Segunda – Quarta – Sexta

Terça – Quinta – Sábado

06:00 – 13:00 Horas

06:00 – 13:00 Horas

Ruas no entorno da Praça da Matriz

Ruas no entorno da Praça da Matriz

Residencial Recanto das Paineiras

Parque Doutor Dimas Cera Ometto

Jardim Morro Azul

Centro

Jardim Lázaro Honório de Oliveira

Jardim Voluntário Pedro Freitas

Residencial das Orquídeas

Jardim Primavera
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Jardim dos Ipês

Jardim Iracema

Residencial Aquárius

Residencial Bela Vista

Condomínio Flórida

Jardim Santa Rita

Condomínio Villaggio Mielli

Jardim Boa Vista

Residencial Campo Verde

Residencial Alvorada

Residencial Cidade Nova

Jardim Luiz Ometto

Jardim Antônio Joaquim Fagundes

Jardim Residencial Florescer

Jardim Alcides Modenez

Jardim Niza Azevedo Calice

Parque José Modenez

Jardim São Sebastião

I Distrito Industrial

Jardim Hermínio Demarchi

II Distrito Industrial

Nova Iracemápolis I

IV Distrito Industrial

Sitio Torioni

Jardim Carolina Ometto Pavan

Mercedez

Jardim João Ometto

Marrafom

Parque Cesarino Borba

Kempe

Parque Industrial e Empr. Catharina Biazio
Ometto

Plantec

Park Empresarial I
Park Empresarial II
Sitio Rossetti

2.8.

Fica a critério da Contratada definir a sequência dos bairros atendidos definidos no item 2.7.

2.9.

Fica a critério da Contratada, com a devida comprovação de viabilidade técnica e econômica, a
utilização de infraestrutura de transbordo e veículos de maior porte para transporte até o local
da destinação ou disposição final, desde que a Contratada arque com todos os custos
relacionados à Estação Transbordo, inclusive de licenciamento e outros que venham a ser
necessários.
2.9.1.

A infraestrutura de transbordo e os veículos utilizados deve ter anuência da Contratante.
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2.10.

Em caso de vazamento de chorume, despejo de resíduos pelo transporte ou próximo aos
contêineres, a CONTRATADA deverá dispor de maquinário específico para lavagem dos
logradouros; o serviço deverá ser realizado imediatamente após a constatação da situação de
vazamento, com prazo máximo de atendimento de 1 hora.

2.11.

A limpeza será responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser feita por funcionário qualificado e
com os devidos equipamentos de proteção individual.

3.

DA EQUIPE DE COLETA E TRANSPORTE

3.1.

Para a devida prestação do serviço a empresa Contratada deverá obter 2 (duas) equipes
diariamente.

3.2.

Cada equipe de coleta deverá dispor de 01 (um) caminhão e ser constituída por 01 (um) motorista
e 03 (três) coletores5, devidamente uniformizados e com todos os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) exigidos pela legislação em vigor.

3.3.

Nos dias previstos para as folgas ou faltas, os funcionários das equipes deverão ser substituídos
por “folguistas", devendo sempre manter preservado o número de funcionários por equipe do item
3.1.

4.

DAS CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA A COLETA

4.1.

Os veículos deverão ser providos com motores cuja potência deve ser de no mínimo 220 cv,
homologado com PBT mínimo de 16.000 kgf, com idade máxima de (10) anos, equipados com
compactadores cuja capacidade mínima deve ser de 15 m³, e em perfeito estado de conservação.

4.2.

Deverá ser apresentada toda documentação dos veículos, incluindo o veículo reserva (em caso de
necessidade), que deverá ser de igual ou maior capacidade definida no item 4.1.

4.3.

Não serão aceitos veículos que não apresentarem a documentação exigida antes de iniciar a
operação, sendo passível de penalidade e multa.

4.4.

Os veículos que apresentarem alteração, substituição, mudanças e outros deverão passar por
aprovação do órgão fiscalizador e apresentar toda a documentação comprobatória necessária de
igual ou maior capacidade definida no item 4.1.

4.5.

Apenas em caso de força maior será permitido a troca de veículos, por prazo limitado a (5) dias.

4.6.

Veículos quebrados ou danificados deverão ser substituídos imediatamente, sem qualquer
interrupção do serviço, por outro de igual ou maior capacidade definida no item 4.1.

4.7.

Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, a interrupção do serviço, cuja penalidades previstas pelo
descumprimento serão definidas no Contrato.

5

Entendimento de acordo com TC 018307.989.21
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4.7.1.

Quaisquer interrupções no serviço por motivo de força maior, com as devidas justificativas
fundadas e a solução mitigatória prevista, deverão ser formalizadas por meio de ofício ou
e-mail, em até 12 horas após a identificação do fato gerador da interrupção.

4.8.

Os veículos reservas deverão estar em prontidão para substituição em caso de necessidade.

4.9.

Os veículos reservas deverão, obrigatoriamente, apresentar a mesma especificação técnica, ou
superior, ao veículo substituído, incluindo toda a documentação necessária.

4.10.

O(s) veículo(s) reserva(s) deverá estar localizados no município de Iracemápolis ou estar situado
em município próximo, com no máximo 30 Km de distância do Paço Municipal da cidade de
Iracemápolis (-22.5799, -47.5176).

4.11.

Os veículos deverão ter estampados, destacadamente, os números de identificação do veículo em,
pelo menos dois pontos distintos, para auxiliar a fiscalização direta assim como para população.

4.12.

Os veículos deverão ter sistema de transmissão da localização, disponível para acesso via web pela
prefeitura, com possibilidade de acesso do histórico da localização, para fazer análises geoespaciais
da operação de coleta e identificação de fuga da rota.

4.13.

Realizar controle de quilometragem veicular via rastreador com emissão de relatório diário e
mensal o qual informa a quilometragem realizada, o horário dos serviços e os percursos realizados,
com monitoramento via internet.

4.14.

Os veículos deverão atender os requisitos do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (PROCONVE) instituído pela Resolução CONAMA n° 18 de 06 de maio de 1986, com
entrega de cópia do comprovante de fiscalização à Coordenadoria de Meio Ambiente e Agricultura.

4.15.

Para favorecer a perfeita execução dos serviços propostos, os veículos deverão contar com as
seguintes particularidades.
4.15.1. Calha com drenos laterais para captação de percolado (chorume) proveniente do lixo;
4.15.2. Suporte de pás e vassouras;
4.15.3. Faróis para iluminação da praça de carga;
4.15.4. Estribo para, no mínimo, 3 (três) coletores;
4.15.5. Lanterna (seta) auxiliar na lateral do furgão (região central);
4.15.6. Dispositivo inferior para basculares contêineres de 1000 litros ou mais.

4.16.

Os veículos deverão ser vistoriados pelos órgãos de fiscalização veicular responsável, as expensas
da Contratada, pelo menos 01 (uma) vez ao ano, ou quando solicitado, com entrega de cópia do
comprovante de fiscalização à Coordenadoria de Meio Ambiente e Agricultura.

4.17.

A Contratada deverá dispor de uma reserva técnica de pessoal, veículos e equipamentos, que julgar
necessária, para que não haja interrupções dos serviços, pois em hipótese alguma serão admitidas
paralisações, devido à falta de equipamentos e/ou pessoal de responsabilidade da Contratada,
exceto por motivos fortuitos ou de força maior, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro.

4.18.

Todas as despesas inerentes à execução global do objeto correrão por conta da Contratada
(pessoal, combustível, manutenção, garagem, lavagem de veículos etc.).
21
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-047
Fone: (19) 3456-9226
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
a
4.19.

Não será permitida a permanência de veículos na via pública quando fora de serviço por problemas
técnicos e/ou mecânicos ou no aguardo do início das atividades.

4.20.

A contratada deverá dispor de local adequado para guarda de seus veículos quando não estiverem
em operação, ressaltando-se que em hipótese alguma será permitido o estacionamento destes em
ruas, avenidas, rodovias ou outros logradouros do município durante o período diurno ou noturno.

4.21.

O transporte por vias públicas, rodovias e estradas obedecerá às leis sanitárias, de posturas, Código
de Trânsito Brasileiro e demais regulamentações e leis necessárias nas localidades municipais,
estaduais e federais.

4.22.

Os caminhões coletores de lixo deverão ser lavados e higienizados pelo menos 02 (duas) vezes por
semana, com comprovação da limpeza via relatório fotográfico mensal a ser entregue junto com
as medições.

5.

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES

5.1.

Fornecimento de 30 (trinta) contêineres com volume de 1000 litros cada, perfazendo uma
capacidade de acondicionamento de 30.000 litros, com as seguintes características:
Contêineres feitos em PEAD em perfeito estado de conservação, com tratamento para
proteção a raios UV;
5.1.2. Dotados de tampas e rodas;
5.1.3. Com dreno de fundo para limpeza;
5.1.4. Com alças laterais para basculamento pelos caminhões compactadores;
5.1.5. 4 adesivos refletivos em cada face do container, totalizando 20 adesivos;
5.1.6. 4 adesivos, um por face, do logotipo da prefeitura municipal de Iracemápolis, de dimensões
mínimas de 50x50cm
5.1.7. Em caso de fornecimento de container para geradores particulares do município de
Iracemápolis, eles deverão ter coloração diferente da utilizada para a prefeitura
5.1.8. A pedido da Contratante e/ou da Contratada, os contêineres poderão ser substituídos por
tamanhos maiores ou menores, de acordo com a necessidade de cada local onde o
container ficará alocado e mediante a capacidade de basculamento do caminhão
basculante.
A localização dos contêineres ficará sob responsabilidade da Contratante e a instalação no local
ficará sob responsabilidade da Contratada.
A implantação dos contêineres deverá ser efetuada de forma progressiva conforme o cronograma
a seguir, a partir da emissão da Ordem de Serviço:
5.1.1.

5.2.
5.3.

Quantidade

Local

2

Rua Cesarino Borba (atrás da escola Cesarino Borba)

7

Ruas no entorno da Praça da Matriz

1

Lar São Vicente de Paula (lar dos Velhinhos)

1

Rua Vicente Cosenza x José dos Santos

1

Sítio Rossetti

Prazo

10 dias

20 dias
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

2

Bairro do Marrafon

5

Estações Elevatórias de Esgoto

10

Localização a definir pela Contratante

30 dias

Os contêineres que ficarem dispostos nos locais de feiras livres, praças, escolas, e outros próprios
municipais, a critério da Contratante, deverão ser instalados de forma que não interfiram na
circulação e fluxo de pedestres, ciclistas e veículos.
Os contêineres deverão receber higienização quinzenal, ou por período menor, com o intuito de
não exalarem mau cheiro e causar incômodo à comunidade.
Para a realização dos serviços de higienização deverá ser feita substituição dos contêineres que
serão lavados e higienizados em local de propriedade da Contratada, por outros de sua
propriedade.
A água de lavagem e higienização dos contêineres não deverá ser disposta em via pública ou
descartada em galerias de águas pluviais, devendo ser tratada em local adequado a cargo da
Contratada.
Caso ocorra reclamação da condição sanitária de algum contêiner em específico, a empresa deverá
proceder com a higienização do mesmo em até 24 horas.
Deverá ser comprovado, por meio de relatório fotográfico mensal, entregue junto aos tickets, a
higienização dos contêineres.
Os contêineres deverão receber manutenção preventiva e/ou corretiva sempre que solicitado ou
quando for identificado algum problema com eles, num prazo máximo de 24 horas.
Os custos de manutenção ou substituição dos contêineres serão por conta da Contratada.
A Prefeitura de Iracemápolis não se responsabilizará por atos de vandalismo ocorridos com os
contêineres instalados no Município, devendo a empresa licitante, incorporar tais custos em sua
proposta.

6.

DA ENTREGA MENSAL DE DOCUMENTOS

6.1.

Os documentos entregues mensalmente, deverão ser protocolados presencialmente no Setor de
Protocolos da Prefeitura Municipal de Iracemápolis.
Deverá ser entregue mensalmente o Livro de Ordem referente ao mês executado com as devidas
anotações do período, juntamente com a medição.
Deverão ser entregues os tickets provenientes dos comprovantes de coleta deverão ser entregues
com a via original assinada pelo responsável do recebimento no Aterro e pelo motorista, contendo
a placa do veículo, data e horário.
Quando por algum motivo não houver o funcionamento da balança, seja por problemas técnicos
ou falta de energia elétrica, será utilizado para efeito de medição de cada carga não pesada o peso
obtido através de média calculada com base nas últimas três pesagens efetuadas daquela viagem
naquele setor, correspondente ao mesmo dia da semana.
As medições serão mensais, considerando-se a somatória dos tíquetes de pesagem da balança
do Aterro Sanitário indicado pelo município.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
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6.6.

7.

No caso de não atingir o peso referente à estimativa de quantidade de resíduos apresentada, o
Município reserva-se o direito de efetuar o pagamento apenas da quantidade comprovadamente
coletada e pesada.

DO PREPOSTO DA CONTRATADA

7.1.

A Contratada deverá disponibilizar em tempo integral 01 (um) supervisor operacional, com 01 (um)
veículo leve, bem como disponibilizar um dispositivo de comunicação apropriado, para receber as
instruções da Contratante de forma a garantir a boa qualidade e pontualidade da execução dos
serviços.

8.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1.

Competirá a Administração Municipal, proceder ao acompanhamento da execução dos serviços
prestados, exercendo a supervisão, acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços,
devendo a Contratada promover os meios necessários para o livre acesso da equipe de fiscalização.
A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a execução do escopo
do contrato.
Os serviços terão início em até 07 (sete) dias improrrogáveis após o recebimento da Ordem de
Serviços, sendo obrigatória a realização de reunião conciliatória entre o Preposto da Contratada e
os responsáveis pela fiscalização, nomeados pela Administração Municipal.
A operação somente será iniciada após entrega de toda a documentação exigida do termo de
referência e do edital e, inclusive, após a fiscalização por parte da contratante.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

DA VISITA TÉCNICA6

9.1.

A Visita Técnica é opcional para qualquer item dos serviços a serem executados e poderá ser
realizada por representante da empresa interessada, devidamente credenciado para tal, até 3
(três) dias úteis antes da data estabelecida para entrega dos envelopes contendo a Proposta e a
Documentação.
Quando de interesse do proponente, a visita técnica deverá ser agendada com pelo menos 02 (dois)
dias de antecedência, pelo telefone (19) 9 9754 3305.

9.2.

10.

VISTORIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:

10.1.

Todas as máquinas, veículos e equipamentos da vencedora do certame deverão atender as
exigências previstas neste Termo de Referência, sendo que a Contratante se reserva no direito de
a qualquer tempo e sem prévio aviso, realizar as inspeções nos veículos, máquinas e equipamentos
da contratada designando um representante legal para a execução do trabalho.

6

Tribunal de Contas Estado de São Paulo – TC 009271.989.21-2
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10.2.

Na inspeção dos veículos serão verificados os seguintes itens:
10.2.1. Documentação obrigatória contemplando:
10.2.2. Dados gerais dos veículos incluindo ano de fabricação e modelo;
10.2.3. Os veículos deverão estar em nome da empresa ou em nome dos seus sócios ou
proprietário,
10.2.4. Se forem locados, exige-se a apresentação do contrato de locação registrado em cartório;
10.2.5. Condições de uso e vida útil dos pneumáticos;
10.2.6. Condições internas do veículo, todos os instrumentos e componentes para sua operação,
inclusive os cintos de segurança de acordo com as normas legais de trânsito em vigor;
10.2.7. Condições de segurança para operação a que se destina;
10.2.8. Notas fiscais e manuais que comprovem a especificação técnica do veículo e acessórios
existentes;
10.2.9. Notas fiscais ou documentos similares que comprovem a realização das manutenções
preventivas dos veículos e máquinas que executam os serviços.

11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1

Deverão estar contemplados nos preços propostos, todos os custos diretos, despesas indiretas,
tributos incidentes, lucro e outros, pois não serão admitidos acréscimos a qualquer que seja o
título, nos preços da proposta vencedora.
A rota logística e a definição dos bairros atendidos por dia deverão ter anuência da Contratante,
bem como qualquer alteração que se faça durante a vigência do contrato.
Caberá à Contratada a admissão de todo o pessoal necessário à execução dos serviços, correndo
por conta da mesma todas as despesas resultantes, inclusive encargos sociais, seguros e demais
exigências das Leis Trabalhistas.
Os empregados admitidos deverão possuir qualificação que os capacite a executar adequadamente
os serviços contratados.
Toda empresa, independentemente de seu grau de risco ou número de funcionários, deverá
elaborar e implementar o P.P.R.A. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme NR 09,
de forma que os licitantes devem apresentar cópia do documento no prazo de até 20 (vinte)7 dias
da assinatura do contrato.
Apresentar também comprovação da implementação do P.C.M.S.O. – Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional, conforme NR 07, apresentar cópia do documento comprobatório,
no prazo de até 20 (vinte) dias da assinatura do contrato, no caso da não obrigatoriedade, deverá
apresentar cópia autenticada dos Atestados de Saúde Ocupacional – ASO de seus empregados que
serão destacados para a execução dos serviços contratados.
Serão mobilizados e mantidos em serviço os funcionários comprometidos, atenciosos e educados
para com o público, sendo terminantemente proibido ingerir bebidas alcoólicas em serviço, pedir
gorjetas, propinas ou donativos de qualquer espécie.
A fiscalização terá o direito de exigir a retirada de funcionário cuja conduta seja prejudicial ao bom
andamento dos serviços, devendo a Contratada efetuar a dispensa imediata e a substituição em

11.2
11.3

11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

7

Tribunal de Contas Estado de São Paulo: TC 018307.989.21
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15
11.16

11.17

11.18

11.19

11.20
11.21

no máximo 24 (vinte e quatro) horas. Se a dispensa der origem à ação judicial promovida pelo
funcionário demitido, a Prefeitura Municipal de Iracemápolis não terá responsabilidade alguma
sobre o caso.
Os empregados deverão se apresentar uniformizados, sem o qual não será permitido o início dos
trabalhos. O uniforme deverá constar o nome da empresa, além de calçados adequados ou outro
eventual vestuário exigido pelas normas de segurança, incluindo Equipamentos de Proteção
Individual (EPI).
Em atendimento à NR-06 da Portaria 3.214/78, a Contratada é obrigada a fornecer aos
trabalhadores, os equipamentos de proteção individual e/ou coletivo adequado ao risco e em
perfeito estado de conservação e funcionamento.
A Contratada também é obrigada a treinar seus funcionários sobre o uso adequado dos
equipamentos de proteção individual ou coletiva, torná-los obrigatórios e somente fornecer
aqueles com certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.
Caberá à Contratada fornecer transporte adequado à segurança de seus funcionários, e apresentálos nos locais determinados e no horário de trabalho, devidamente uniformizados e equipados.
Ressalta-se que o transporte dos funcionários não poderá em hipótese alguma, ser efetuado em
carroceria de caminhões, carretas ou tratores.
A empresa deverá executar os serviços, objeto desta licitação, de acordo com as instruções, prazos
e com os planos de trabalho estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis, em
consonância com o conteúdo do Edital e seus Anexos.
Ficará ao critério dos funcionários ou fiscais indicados pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis a
aceitação dos serviços executados, tendo em vista a sua qualidade e obediência aos requisitos das
especificações exigidas.
Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar como responsáveis técnicos,
profissionais habilitados para cada área abrangida por esta licitação.
A Contratada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações
posteriores, obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato.
A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período normal
de expediente à disposição, para representá-la junto à contratante, o qual terá amplos poderes
para responder pelos serviços a serem contratados, sendo responsável pela coordenação,
administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto à Contratante.
Em hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o preposto ou o representante
legal, poderá reivindicar, decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da Contratada e/ou
Contratante.
A Contratada obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo
comunicar imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
contrato.
A Contratada obriga-se a manter a documentação dos veículos em dia, o que se comprovará
mediante a exibição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, atualizado.
A Contratada deverá se dispor de meios para coletar resíduos que não foram coletados no mesmo
dia havendo reclamação ou solicitação de munícipes.
26
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-047
Fone: (19) 3456-9226
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
a
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.

A Contratada, na vigência do contrato será a única responsável pelos seus funcionários e pelo
cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras assumidas.
12.2 A Prefeitura Municipal de Iracemápolis não se responsabiliza sobre quaisquer tipos de reclamações,
danos ou prejuízos a terceiros e multas causados por ocasião da execução dos serviços contratados.
12.3 Fica vedado à Contratada ceder o contrato, no todo, ou em parte, salvo no caso de interesse público
devidamente justificado.
12.1

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.

População (estimativa IBGE 2020): 24.614 habitantes
o
o
o
o

Área municipal: 115,18 km²
Área urbana consolidada: 5,7 km²
Sistema viário da área urbana: 114 km
Nº de bairros: 40
Período
Dados

dez/17 jan-dez/2018 jan-dez/2019 jan-dez/2020 jan-jun/2021

Quantidade mensal estimada (ton)

400

400

400

427,25

427,25

Média mensal coletada (ton)

401,68

420,74

440,62

452,06

460,47

Crescimento absoluto em relação a 2018 (ton)

0

19,06

38,93

50,38

58,79

Crescimento relativo a 2018

0%

5%

10%

13%

15%

População estimada (IBGE)

23.264

23.846

24.235

24.614

-

Crescimento populacional em relação a 2018

0%

3%

4%

6%

-

Kg/hab/dia

0,58

0,59

0,61

0,61

-

Gráfico da coleta de resíduos sólidos entre dez/2017 e jun/2021 e tendência até out/2022
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y = 0,0342x - 1054

500

out/22

jun/22

ago/22

abr/22

fev/22

out/21

dez/21

jun/21

ago/21

abr/21

fev/21

out/20

dez/20

ago/20

jun/20

fev/20

abr/20

out/19

dez/19

ago/19

jun/19

fev/19

abr/19

out/18

dez/18

ago/18

jun/18

fev/18

300

abr/18

400

dez/17

Toneladas

600

Período

Fonte: Medições realizadas durante a vigência do Contrato com a Concorrência 02/2017.

Iracemápolis, Março de 2022.

Rodrigo Portella Dias Valdanha
Chefe de Coordenadoria de Meio Ambiente e Agricultura
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ANEXO II – MINUTA CONTRATO

CONTRATO ____/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS E A EMPRESA
___________________ VISANDO EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE ATÉ O ATERRO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO
MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DATA:
PRAZO: 12 (doze) meses corridos e consecutivos, com possibilidade de prorrogação.
LICITAÇÃO:
CONTRATO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES
1.1.
O Município de Iracemápolis, inscrito com CNPJ 45.786.159/0001-11, com Paço Municipal à
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 34569200, representada neste ato pela Prefeita Municipal, Nelita Cristina Michel Franceschini, brasileira,
casada, portadora do CPF 139.342.698-00 e do RG 23.191.971-2, adiante designado simplesmente
MUNICÍPIO, e;
1.2.
A empresa ___________________________________________________, inscrita com
CNPJ: ________________, com sede à ___________________ , na cidade de
_____________________, CEP: ______________, adiante designada simplesmente CONTRATADA,
por seu representante legal,_________________,
brasileiro, portador do CPF:
___________________e do RG: ______________, ajustam o seguinte:

CLÁUSULA 2ª DO OBJETO
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE COLETA,
TRANSPORTE ATÉ O ATERRO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO
MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS, conforme memorial descritivo – Anexo I do edital o qual fica fazendo
parte integrante deste contrato, sempre atendendo aos interesses e às determinações da
CONTRATANTE com relação às quantidades e prazos.
CLÁUSULA 3ª DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. Os recursos orçamentários relativos ao objeto do presente contrato serão atendidos na Funcional
Programática nº ____________________ Categoria Econômica- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -Outros Serviços
Terceiros Pessoa Jurídica, suplementada, se necessário.
CLÁUSULA 4ª DO PREÇO
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4.1.
A Prefeitura efetuará o pagamento no valor total de R$ ______________
(___________________), sendo que o pagamento será efetuado em parcelas.
4.2.
Os preços propostos deverão ser fixos em REAL, e não poderão sofrer qualquer tipo de reajuste
ou majoração. O valor do Contrato poderá ser reajustado com base no IPCA, após um ano da datada
apresentação da proposta, nos termos da Legislação vigente.
CLÁUSULA 5ª DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1.
A CONTRATADA deverá fechar a medição dos serviços até o último dia do mês, e emitir a
nota fiscal no (1º) primeiro dia útil do mês subsequente.
5.2.
Pelos serviços, a Prefeitura Municipal efetuará o pagamento 30 (trinta) dias da entrega da
nota fiscal, aceita pelo preposto do Município, por crédito em conta corrente, em nome do licitante,
mediante a apresentação do(s) original(is) da(s) nota(s) fiscal(is) e acompanhado de comprovação do
recolhimento de encargos e tributos objeto da presente licitação, tais como INSS, FGTS e/ou ISSQN,
dentre outros.
5.3.
caso do órgão licitador atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente “pro
rata dies”, pelo índice, IPCA, conforme legislação pertinente, em vigor na data do efetivo pagamento.
5.4.
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma
deste Contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do objeto executado.
5.5.
Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos
preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos.
5.6.
Não será iniciada a contagem de prazo para o pagamento, caso os documentos fiscais
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
5.7.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará os documentos de cobrança para
o(s) gestor(es) do presente contrato;
5.8.
Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente
solicitada ao licitante vencedor carta de correção, quando couber, a pertinente regularização, que
deverá ser encaminhada à Diretoria de Planejamento no prazo de 2 (dois) dias úteis;
5.8.1.
Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação.
5.9.
Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal fica interrompido o prazo para
o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação;
5.10.
O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, até o ato da atestação, os
produtos ou serviços adquiridos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo
com as especificações apresentadas e aceitas;
5.11.
O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;
5.12.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto qualquer obrigação estiver
pendente de liquidação, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
5.13.
No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador
judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está
cumprindo o plano de recuperação judicial;
5.13.1.
No caso de CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigaçõesdo
plano de recuperação extrajudicial.
5.14.
A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 5.13 e 5.13.1 assegura ao
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.
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CLÁUSULA 6ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Conforme o termo de referência e o edital.
6.2.
A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MEIO AMBIENTE, SEJA ELA
FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.
CLÁUSULA 7ª

DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

7.1.
Os serviços deverão ser executados de acordo com as instruções, horários, prazos e com os
planos de trabalho estabelecidos pela Diretoria de Planejamento, em consonância com o conteúdoda
proposta apresentada no Edital e Anexos da presente Licitação.
7.2.
No recebimento e aceitação dos serviços serão observadas, no que couberem, as disposições
contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.
7.3.
O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.
CLÁUSULA 8ª

DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. A empresa licitante vencedora deverá por ocasião da assinatura do contrato, prestar garantia no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das modalidades previstas nos
incisos I, II e III do artigo 56 da Lei Federal n⁰ 8666/93, apresentando no ato da assinatura o documento
comprobatório da garantia prestada.
CLÁUSULA 9ª

DAS SANÇÕES

9.1.
São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais
normas pertinentes, bem como as abaixo especificadas:
a.
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste, no caso da licitante vencedora recusarse a assinar o Instrumento Contratual dentro do prazo estabelecido.
b.
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance ofertado, no caso de sua desistência;
c.
multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de
atraso na entrega do objeto desta licitação, até o limite de 5%(cinco por cento), a qual deverá ser
descontada da primeira fatura a que tiver direito e assim, sucessivamente, até o seu pagamentointegral.
Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, a PMSBO, poderá rescindir
o Contrato e cumulativamente, aplicar a sanção prevista neste mesmo item, letras“f”, “g” e “h”;
d.
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual do bem, objeto desta licitação, que
estiver em desacordo com as especificações contidas neste Edital;
e.
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por outros motivos que possam
ensejar a sua inexecução parcial , além das hipóteses expressamente estabelecidas. Sua reincidência
poderá acarretar a rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nas
alíneas ‘f’, ‘g’ e ‘h’, deste subitem;
f.
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de rescisão, por culpa ou
requerimento da Contratada, sem motivo justificado ou amparo legal;
g.
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura de Iracemápolis, nos termos do art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93;
h.
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
9.2.
As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.
9.3.
Além dos motivos constantes nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93,é facultado à
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a
Prefeitura de Iracemápolis o direito de rescindir o Contrato, total ou parcialmente, independentemente
de Notificação Judicial ou Extrajudicial, nos seguintes casos:
9.3.1.
Falência ou dissolução da sociedade;
9.3.2.
Transferência, no todo ou em parte, do Contrato, sem prévia e expressa autorização da
Prefeitura de Iracemápolis.
9.4.
A abstenção por parte da Prefeitura de Iracemápolis, do uso de quaisquer das faculdades lhe
concedidas no Contrato e neste Edital, não importará em renúncia ao seu exercício.
CLAÚSULA 10ª DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO
10.1.
A inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
na cláusula anterior e das demais consequências previstas em lei ou regulamento, enseja a sua rescisão
por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, independentemente de notificação prévia devendo o
ato ser formalmente motivado nos autos do processo e estando assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
10.2.
É justo motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das situações previstas no artigo 78,
incisos I a XVII e respectivos parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, arcando, a parte que der causa à
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.
10.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em rescindir administrativamente
este ajuste, conforme previsão do artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.4.
Além de outras penalidades que possam ser cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 87 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA 11ª

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1. O presente contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como por suas modificações
legais, legislação esta que será aplicada para dirimir quaisquer dúvidasdele advindas.
CLÁUSULA 12ª

DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1.
A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos serviços prestados e responderá
civil, administrativa e, se for o caso criminalmente, se os serviços não forem prestados a contento.
12.2.
Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas deste
contrato e do regime de direito público a que está submetido, na forma da legislação de regência.
12.3.
Ficam vinculados a este Contrato e passam a fazer parte integrante dele, o ato que originou
a presente licitação (Edital) e a proposta da CONTRATADA.
12.4.
Aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº8.666/93.
12.5.
A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução do presente Contrato todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento de abertura da Licitação.

CLÁUSULA 13ª CESSÃO, SUCESSÃO E FORO
13.1.
Não poderá a CONTRATADA, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, ceder
e/ou transferir a terceiros os direitos e obrigações derivados deste Contrato;
13.2. O presente Contrato obriga as partes contratantes e seus sucessores a qualquer título;
13.3.Fica eleito o Foro da Comarca de Limeira, como competente para julgar as dúvidas e questões
oriundas deste Contrato ou de sua execução.
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a
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 3(três) vias de igual teore
forma na presença das testemunhas abaixo.

Nelita Cristina Michel Franceschini
Prefeita Municipal

Contratada

Testemunhas:

Antônio Carlos Pizzinatto
Encarregado de Compras

Matheus Tusikas Schutz
Oficial I

33
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-047
Fone: (19) 3456-9226
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TCESP CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Iracemápolis/SP;
CONTRATADA:
LICITAÇÃO:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE
ATÉ O ATERRO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO
DE IRACEMÁPOLIS
ADVOGADA:
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dadosabaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº
01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Iracemápolis/SP,________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; Telefone: (19) 3456-9200;

Assinatura:
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Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo MUNICÍPIO:
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; Telefone: (19) 3456-9200;
Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome: ________________________
Cargo:______________; E-mail:
Assinatura:
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ANEXO III
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

DECLARAÇÃO

Declaro que a empresa ________ inscrita no CNPJ nº ____________ , por intermédio de seu
representante legal Sr.(a)__________ portador (a) da Carteira de Identidade nº___________ CPF
nº____________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido
pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

(

)Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.

Iracemápolis __________ de ____________________ de 2022.

Representante

Representante Legal Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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ANEXO IV
PROPOSTA DE PREÇOS
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta)

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Razão Social:
Nome de Fantasia:
Endereço:
Bairro:
Município:
Estado:
CEP:
Fone/Fax:
Email:
CNPJ:
2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
a) Prazo de validade da proposta: _______dias.
b) Prazo de execução: 12 (doze) meses, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48
(quarenta e oito) meses respeitando as determinações do art. 57 da Lei 8.666/93 com suas
alterações, iniciando-se após emissão da ordem de serviço.

3. VALOR DA PROPOSTA:
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LOCAL E DATA

REPRESENTANTE DA EMPRESA RG CPF

38

Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP Fone: (19) 3456-9226
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

Declaro, sob as penas da lei, que está proponente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no C.N.P.J.
sob n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX está ciente que:
a) Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada.
b) Autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS a proceder quaisquer diligências junto
às instalações da empresa e sua contabilidade.
c) Assume inteira responsabilidade pela entrega dos serviços e se sujeita integralmente a todas
as condições e exigências do presente Edital.
d) Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação da proposta que
apresentar.
e) Garante a proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura dos
envelopes de “Habilitação”.
f) Não existe nenhum fato impeditivo a participação da empresa na presente licitação. Assim
sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

LOCAL E DATA

REPRESENTANTE DA EMPRESA RG CPF
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.
123/2006 e 147/2014.
Declaro, sob as penas da lei, que está proponente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no C.N.P.J. sob n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se enquadra no disposto do art. 3º da Lei
Complementar Federal n. 123/2006, e que não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas no
art. 3º, § 4º, da mesma Lei, que segue:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa
que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo e as de crédito;
VII– que participe do capital de outra pessoa jurídica, exceto cooperativa de crédito;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora
ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
XI – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X – constituída sob a forma de sociedade por ações.
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

LOCAL E DATA
REPRESENTANTE DA EMPRESA RG CPF
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Anexo VII
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ______________________, com sede na ______________________, telefone (____)
_____________, inscrita com CNPJ _____________, representada pelo senhor
_____________________, portador do RG _____________e do CPF ________________,
credencia o senhor _________________, portador do RG _____________e do CPF
_____________, para representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Iracemápolis na sessão de
processamento da Tomada de Preços ___/2022, do tipo menor preço global, podendo praticar
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases
desta licitação.

Local e Data: _________________________________.

Nome: __________________________________________________________
RG: _______________________________ CPF: _________________________

Cargo na Empresa: ________________________________________________
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Anexo VIII
DADOS CADASTRAIS

I) Dados cadastrais da empresa licitante:
1. Razão Social:
E-mail Institucional:
2. Endereço:
Bairro:
Município:
Estado:
CEP:
3. Inscrição no CNPJ:
Telefone ( ):
II) Dados do responsável técnico pela execução dos serviços:
1. Nome:
E-mail Pessoal:
2. Profissão:
CPF:
RG:
4. Endereço:
Bairro:
Município:
Estado:
CEP:
III) Declarações:
a) Declaro expressamente e sob as penas da Lei, que não estamos impedidos de contratar com a
administração pública direta ou indiretamente e que não fomos declarados inidôneos pelo poder
público, de quaisquer esferas da federação; e não nos encontramos, nos termos da legislação em
vigor ou deste edital, sujeitos a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir nossa
regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento
possa decorrer;
b) Declaro expressamente e sob as penas da Lei que nenhum servidor público integra o corpo
diretivo ou é funcionário desta empresa;
c) Declaro expressamente e sob as penas da Lei que conheço e concordo com todos os termos do
presente edital;
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d) Declaro expressamente e sob as penas da Lei que não empregamos menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem tampouco menores de 16 (dezesseis) anos,
cumprindo integralmente o inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal.

LOCAL E DATA
REPRESENTANTE DA EMPRESA RG CPF
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ANEXO IX
MAPA D A CIDADE
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ANEXO X
PLANILHA ESTIMATIVA
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