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Processo Licitatório n". 3612021

Modalidade: Pregão Presencial n". 3412021

Tipo: Menor Preço

OBJETO: Contratação de serviços para recebimento e destinação finalde resíduos solidos

Classe ll - A, não inerentes e não perigoso do município de São Félix de Minas - MG,

conforme especificaçÕes constantes no anexo I deste Edital.

APRESENTAçÃO PARA CREDENGTAMENTO DOS LTCTTANTES:

Dia 161091202í às 13h00.

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia 16t0912021 às 13h00.

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas
comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário.

LOCAL PARA REALTZAçÃO DO PREGÃO:

sala de licitação, Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - são Felix de Minas _ MG

GONSULTAS E AQUtStÇÃo Do EDTTAL:

Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de são Felix
de Minas/MG, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone (33) 3246-9066,
no horário de 08h00 às 11h00 e das 12h30 às í6h00"

ESCLAREC!MENTOS:

Através do e-mail: licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br e/ou peto tel. 0xx33-3246-9066

t)Ft. I

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001_71
www. saofelix. mg. gov. br
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EDITAL oe uctaçÃo
NORMAS PRocEsso ucraróato ff. go/202t - paeoÃo pREsENcIAL No. 94/2021

TIPO: MENOR PREçO

í'2' os trabalhos serâo conduzidos pelo Pregoeiro da prefeitura Municipal de são Felix deMinas, sr' Fernando Paulino Rosa, auxiliado pelos demais ,àroro, que constituem a Equipede Apoio, todos designados pero óecreto no.'35 o" i+ o"Jun no'zozl.

t _ PREÂMBULO

1'1' A Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, torna público, para conhecimento dosinteressados, que às 13h00 do dia í6 de setembro ae zoz,; nó prédio da prefeitura
Municipal de São Felix de Minas/MG, situado na Rua Frei lnocêncio, 236, Centro, nestaCidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes cóntendo aProposta Comercial e documentaçâo de Habilitação p"* à iràgao presencial no 34t2021,do tipo: Menor Preço, regido pela Lei Federal 

'no 
10.520, de 17 de junho de 2002, Leicomplementar no.123, de 1Ã de àezembro de 2006, e atúraçoes posteriores, aplicando-se,subsidiariamente a Lei Federar no. 8.666, de_21 d; ju;h;ê rggg, com suas arteraçÕesposteriores, Decreto-Municipal no. í6, de 0s de noíembro de 2odrt, qr"-r"grÉmenta amodalidade de licitação Pregão Presencial no âmbito municipal, e demais condiçÕes fixadasneste instrumento convocatório.

I!. DO OBJETO

2'í' Contrataçâo de servíços para recebimentoe destinaçâo finalde resíduos sólidos classe ll- A, nâo inerentes ." Fó perigoso do município oe sào Êelix de Minas - MG, conformeespecificaçÕes constantes no aãexo I deste Edital.

m - coNDtÇoes cennE PARA pARTtCtpAçÃO

3.í. Poderão participar deste pregáo as pessoas jurídicas que:

3'í'í' Atendam a todas asexigências deste edital, incluslve quanto à documentaçâo constantedeste instrumento e seus Ane-xos, oem como as vedações previstas no art. g. da lei 666/93com suas alterações posteriores;

3'2' Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata,concurso de credores, dissorução, riquidação, 
"rpr"r". "siirng"irrs 

que náo funcionem noPaís' nem aqueles que tenham áioó aectarados inidôneos para licitar ou contratar com a
#3x:tffff:jil?ff: "' punidos .o, *p"rsão do direito oe ricitar e contratar peto Municípío

3'3' As empresas que 
.desejarem participar deste pregão deverão no dia, hora e localestabelecido neste edital, proteder áo cráàenciamento, 

""r,tLo1r_ro 
pregoeiro os enveropesseparados e lacrados, respectivamente, a';ÉRóÊóéiÃ õôüÉncrnl,,eYóóõuúellrrnçÃoDE HABILITAÇÂo' contendo na páí" ãx"tra o nome da prefeitura Municipat de são Fetix deMinas - Att' Pregoeiro' nome oá empresà, nome e número da modalidade, data e hora darealizaçáo do certame. Decrarada à-rLãrtrr" o" s"üãã 

-pjà 
pr"goeiro, não mais serâoadm itidos novos proponentes.

e Rua Frei tnocêncio, 236 _ centro _ ret;j3iJ,,i.;:Ti:o_ cEp: 35.275-000 _ cNpJ: 01.61a.121t0001-21

@

FI. tt3





,! Iac
ôc

ilii-r i:.r :r

§Â§ rÊilx
DE MINAS

3'4' o licitante que cumprir os requisitos legais para qu-alificação como Microempresa - ME,Empresa de Pequeno Porte - EPà ou equiparada, .ol]rorr" àrt. 3o da Lei complementar no123106 com suas alteraçÕes posteriores, e que nâo gste_ta suleità a quaisquer dos impedimentosdo parágrafo 4o do art. go dâ Lei complemen tar no 1á3toô com suas alteraçÕes posteriores,deverá comprovar a condiçáo de micàempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadaconforme indícado no item S.5 Oeste edital.

IV - ENTREGA DOS ENVELOPES

4'1' Dos enveropes "proposta comerciar" e,,Documentação de habiritação,,.

4'í'í' os envelopes "Proposta comercial" e."Documentação de habilitação,, deverão ser
:T:?#:'"3;J"',;3:."["Ji,iii"" à':oúã, oe aoertura oã'iã'ã,trre, conrohà enãáreço, oia

o

DIA: 16t09t2021
HORA: 13h00.
LOCAL; Rua Frei lnocêncto,

de Lr

236, Bairro: Centro, São Felix de Minas Sala de reuniÕes daCom issâo

4'í'2 os enveropes deverão ainda índicar em sua parte externa e frontar os seguintes dizeres:

>
o

4.2 O Município de São Felix de Minas, não seComerciat" e ;,Documentação 
de hãbiiil;;á;,, qr"no tocat, data e horário o"rú-,oor nãlil 

"ãà,.

1110^olyOitizará por envetopes de,,proposta
nao seJam entregues. o pregoeiro o".iõÃãào

V - DO CREDENCIAMENTO

5'í' o representante legal da licítante deverá, no horário indicado no preâmburo deste Editar,apresentar-se ao Pregoeiro para 
"iàúi!"u credenciamànià ãtro partícipante deste pregão,munido da sua carreria_de iããr,liãàãã, oi, o" 9ril;6;;;;bü, " do documento que rhe dê,P;::lH"i?:i.T,3[Íffl1-,':,#'r.âs;-ieuniao d" áü;;; dos enverop"i ;Éüposta,, 

e

5'í'í' considera-se como representant-e-legal quarquer pey3 habíritada pera ricitante,ffiÍffi,"t"tJi|}:?á?iJ*t" §"""i' ãu''in.ti,r"ni" iroriã"rparticurar de procuração, ou

5'í'2' Entende-se por documento credenciar para pessoa jurídica:
a) certiflcado de condiçáo de Microempreendedor rndividuar, quando couber;e Rua Frei rnocêncio, 236 _ cenrro _ ret;J3iJ,irj:?ifo_ cEp: 35.275-000 _ cNpJ: 01.613.121to001-t1

ROSA
NOME DO LICITANTE

^^., Envetope 1 _,,PROPOSTA
COÍ\4ERCIAL" PREGÃO PRESENCIAL

N.o. 36/2021
DATA: 16/09t2021_ às 13h00.

PREF

A/C DO

EITURA MU N rctPAL D E FELIX
MDE INAS

PREGOEIRO: F ER NANDO PA ULINO
MINAS

A/C DO PREGOETRO: FERNANDO PAUL|NO
ROSA

NOME DO LICITANTE
Envelope 2 - "DOCUMEr.rraçÀóbe

HABILITACÃO'
pnr.cÃo pRESEÀictAL 

N.o. 36/2021
DATA: 16/09 t2021_às 13h00

MUNI c IPAL DE FELIX DE

.ry.{iiiiiiiiiiiffiIev&iifuir

@
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b) cÓpia do Registro comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/contrato social,seus aditivos em vigo.r ou da consolidação, quando a pessoa credenciada ror. sáciã, proprietária,dirigente ou assemelhada da 
"mpresi 

ticitante, ." q;;i;;üj;m expressos seus poderes paraexercer direitos e assumir obrigações em decorrência de àiiÀvestioura;c) Procuraçâo ou doc-umen[o equivalente da licitante áom pooeres para que a pessoacredenciada possa manifestar-se em seu nome em quarquer fase deste pregáo.

5'2' o documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lancesverbais' negociar preços, deciarar a'intenção oe- inierpori""rrro, renunciar ao direito deinterposiçáo de recursós, e1fim, prra práticri 
", nor" oãiicitante todos os atos pertinentes aeste Pregão, conforme modelo côntidó no Anexo lll; -- -'

5'3' Cada credenciado poderá representar apenas uma ricitante;

5'4' o representante legal da licitante que não se credenciar perante ao pregoeiro ficaráimpedido de participar dã fase oe-Éncq1,_retri:, gg negocraçâo de preços, de decrarara lntençâo de ínterporrecurso, de renunciar ao direito de-interposição de-recursos, enfim,para representar a ricitante ;jrdt" ;'reuniâo oe aoertuá dos enveropes ,,proposta,, 
oL,

;?::XT""rH1ção" 
relativot;;t";iLê" nesse caso, a ricitante ficará excruída da etapa de

5'5' Para o exercício--do direito cje preferência de que trata o subitem g.10 deste Edital, a

iiii:1i",."*üT:"Jl}í:':,9.?,?i jÍ*;;;"-;d;;.;;;"(eÊp joueq-ui;;;;"deverá
a) Em se tratando demicroempr*r:'üÉ ã, 

"*pr"., de pequeno qg{e - Epp, a comprovaçãodesta condição será 
"r"túáíá--,iuiir;ü. apresentaçaà de certidão expedida pera Juntacomercial, ou, podeÉ rpr"iãrã, ápáíà§0".r"ã;ilü.q.ràramento 

conforme'Anexo vr,3"T[#J;,:T",:,0,#Bot"" ji,l:#áil",", sob pena ãã-,ão apricação dàí 
"]áiio. 

da Lei
b) Em se trarando o:^y!,,;.üi;;;"É;"pr*n_dedor 

rndividuar, a comprovação desta condíçáoserá efetuada median-te certificado oã.ãnãiçao;ã úi.rã'Éiiprãenoeoor rndividuar - ccMEr.
;à,"?::':3'tr,:n:x'rx,trtlfl i";i"',yi'I,l#ff hi,.{:"l;p,","r"il,*'opo*e,
5'6' A falsidade de declaraÇão prestada, objetivando os benefícios da Lei comprementar no123' caracterizará o crímg o"'qrã-tlã,a ó ai. )óg iã"ôàoigo penar, sem'"pie;uizo ooenquadramento em outras riguàslúail e oa .rnç* ãai-inãirativa prevista na tá a.ooorgs
5'7' os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou deverão viracompanhadosdos originais para autentiãaçáã ãJrã'üáãteiro e/ou equipe de apoio.
5'8' Na abertura oa 

3^e1ao, 
deverá ser apresentado a Declaraçâo dos interessados ou seusrepresentantes de ouecumprem prenamenie o_r_r"qrÉitoIãã'Ã.olritrça;, 

"; t";; tIue oispoeo art' 4o, incíso Vri, oa lài Ê"ã;i';;' 1o.s2o,-ã; 
'1iiitÉooz, 

e que não possui fatosr 3:fl g:T,: 
: i:.a g:ã-:ffi r:Jjj:".:::: í"* *T i,:1".*: :..";;: : " 

m od e o o o n N ex ó iú

5'9' caso o documento de credenciamento,lg, 
?, decraraçÕes indicadas nos itens s.s e 5.8estejam, por equívoco, junto il;;;rões racrados, ô Ê;'s,; iro autorizará a abertura dosenvetopes em sessâo 'p,ioii., 

pãr, ãiãg, 
_oa oecÉraçãã-ãporturídade em que após a

retirada da decraração na presença de ió0o", o enverope será novamente racrado.e Rua Frei tnocêncio, 236 _ cenrro _ ret;JliJ,irÍ3?ifo_ cEp: 3s.275-000 _ cNpJ: 01.613.121t00o1-t1
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5'9'í' Na ausência 
-e- llsuma declaração, estando a empresa devidamente representada ehavendo poderes para q.ue o preposto firme decrarràoá.,i-Ér"goeiro buscando preservar o#:,H1.5J:'§!.:ril,j*n' óánãã"êr;;; autorizari qrã', ri"itrnte rirme em sessão púbrica

VI - DA PROPOSTA COMERCTAL

6' 1' No envelope de proposta deverão conter os dizeres especificados no item 4.1 .2.1
6'1'1' A proeostll:Yerá 

9e1 impressa.e apresentada sem emendas, rasuras ou entrerinhas,ile,',::ff j:f [T Fi 3 :ffi:?# íJJ,#d:ei* [á;* rep re s e n ta n te, es a,, ú;; ;;
6. i.2. Especificação dos serviços, conforme objeto;
6. i.3. preço unitário e total, em moeda nacíonal;

5"'f *,*;.':ff 
"';Iír,::::Tll"",:i:fi:"::id,."*J.Slffi [,:.,"jã:fl"##,.preÇo,

6.1.3.2. A falta de data e/ou rubrica diprese n te à re u n É o o" á oá.t, ã ; o,ffi"iJ!§:nffj:,5, ::'#:#ã$il"jJ::ef;a n te reoa r

6.2. Asimples participaçâo neste certame implica em que:
6'2' 1' Estão aceitas todas as condiçÕes estaberecídas neste pregão;

:"'.â*[:H:".f::i."J:.:,?güJ:tffÉ,sf::?:Ê,.;:il,o", objeto desta ,icitaçáo em tota,

:r?"1"â,$:posta 
comercial deverá ter vatidade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

6.2.3.1. Caso esse
sera consitã;;:'"ffi1.:í:;:i?TJ,iJ".Tijir*:"",LX"ado na proposta comerciar, o mesmo
6.2.3.2. Decorridos__60 (sessenta) dias da data do receb.convocação para a 

'ont'"trião,'àIii"tJÀt". ricail-rioãLá;:=J"T::H,ifr-l::%r'iii,o.""J
6.2.3.3. Se, po, mot1J1^Oe força.maior, a adjudicaçâo não pud,

f 3i:xi,..J"§f iil,?:"?.gf it:lgfÊí::i*nilí::r;"1;r,"rnJ:Tq:i,h#

9_?.3.3 
í..A prorrogação da vatidade dasanrerior, dependerãdô.on."nt,,i;ããã: f:i#,.J:.d;Xi:;?:.ffi;:§#":Es do subitem

2^11 Os serviços serão executados confocertame, sendo que o contrat" iããriõã."",:H:yã.J[if:.::r"T?:,: 
::#T?J i:3ffi,T::6.2.5. No caso de oT.:-áo. na proposta, considerar_se_á que asQ u e co n stam,[1, 

:iJ.",?.0:.T: iíÍãi ;"".; ff:: 
"." 

i : :: :: 
s u a s e s pe c irica çõe s s e rã o a s

*r* rroréri1Í3f"',ir; cEP: 35'275-000 - CNPJ: 01.613.121toool-71
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6'2 6' Nos preÇos cotados deverão estar inclusos os salários, tributos, contribuiçÕes sociais,transporte, arimentaÇão, no.p"J"g"Ã-'l outras o"rpãrã.', de quarque r iatureza quese fizerem indíspensáveis aã pe,ieiiã aànoimento ,o íoi"tâdesta ricitaçâo e todai despesas
:ff::,.;ff". 

dos serviços, oe,i,-ãinà-r] à"ou=iod ;;"i;,q;;r" descontos que venham a ser

:"1ã"?"'§árr[i}rÍ:"r?rxÉ estar rocarizado num raio de até 185 quirômetros da sede da

vil - DA HABtLtTAçÃo

7' í ' No envelope de habílitação deverão conter os dizeres especificados no item 4.1.2.2.

í;íro?"l"'"nte 
deverá apresentar os seguíntes Documentos para habiritar-se na presente

7.2.í. REGULARIDADE JURíDICA

7'2'1'1' certíficado de condiçâo de Microempreendedor lndividuar, quando couber;7'2'1'2' Registro comerciar, no caso de empresa individuar;
7'2'1'3' Ato constltutivo' estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor ou da
consolidação' devidamelê ,."g"uàiü, 

?r.se tratando de-sociedades comerciais, e no caso
de sociedade de açÕes, ,.orp""rnããã-, oe ooãumàriãI jJ"',.,ção 

de seus aãÃiljstraoores;

L'?J;i;§t::::.[:":to constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

7.2.1.s. Decretode_autorização, em se tratando de emonBtlr::ffi :Et[lxrt:í:Hí:ái,r,.,:?,Tãfu Ftr,#,.í,l:#:fl :Í?iffiTãt,,"J,,:
7.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7'2' 2-1- prova de inscrição no cadastro Nacionar de pessoas Jurídicas _ cNpJ;

í:1,,1tí'":r:t"xxT"'iiffi,""T"fflg5:,.r", estaduar ou m-unicipar, se houver, rerativo aoobjeto contratuar. reiso6-6iôã, Jn='ió]iil" 
ao seu ramo de ativíoããeã lãioZi,,leí com o

7.2.2.3.prova de r

f, Lii:fr ;ffi iü1;*#lfi:;,;"ü*e-,"nni:,r:r,ffi 1ffi'"T'Ê:i:,"',.":"i

l"'.?"1i5:,',.:SX[3;fx3X1X[H:ffi,âiX1:T:":".,:",?j::i",:?#,g 
iX"J.i,"ff 

do ,icítante,

!?:2.5..prova de regutarídade para com a F
'"?"n'Tl!?:"'#"1',?íx:l*li#A,,,rs..-ff 

'ffiffs"1#§:fi :üà,,?J?fi 

,citante,

P
.à,

ã
o
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7.2.2.6. prova de regularidade
emitida pela Caixa Econômica

relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço _ FGTS,Federal;

7'2'2'7' Prova de inexistência de débitos inadimplídos perante a justiça do trabalho, mediantea apresentação de certidáo negativa ou certidão br"itúáã"r'ãràito de negativa, nos termos do
J:,t*"rx,lt 

daoconsoridaçao oãs lãi;;; iáb;ril, ;üilàià," Decreto Lei no s 452, de 10

7.2.3. DECLARAÇÃo DE CARÁTER GERAL

a) Declaração de cumprimento do disposto n,o."rt 70, xxxlll, da constituição Federal, sob aspenas da rei, firmada pero represenirítã ràgrr oa empresã,'.á#orr" Anexo rV;
7,2.4. QUALIFICAçÃO TÉCNICA

7'2'41' cERTlFlcADo DE REGISTRo DE PEssoA JURíDIcA E Do REspoNsAVELTE.Nlco' através o"C"ttioao oi-"'iJron.tr" .rã rãr,aloã, emitioa pera entidade comperente.
7 '2'4'2' Comprovaçéo do- ri.citante o" oo.:lil:T seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta' profission'f -i" nível superiór ou .outro devioame,te reconhecido
pera entidadecompetente, qrã ."ã11 qtr_avei-iã'õóan oe REGrsiÊô No cASo
DE FuNcroNÁnlo,,. é ãuiÉnÉiÊirAôÀõ;õ= cã-únnro DE Éneérnçno DE:5X,.Y',',I:I,.,.,?."Xf,.::T,",.,.: §# ob ,".Ã rãip,.t" do quadro societário da

í;?Í;irtllrff,,l,Ambientalemitida petos órsáos componentes do rocar onde será dado destino

7 3 os documentos previstos neste edital p.oderão ser autentícados pero pregoeiro ou pera:t1!: 33 âl.,?!;'" 
ato da ãb"'ú;d" enverope G õ;il;tos ou mesmo ,ÀiÀ0" iniciar a

7.4. Serão aceitas somente cópias legÍveis;

7'5 Nâo serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

í;3,.?,irl,i3"r,"ji?r'jffl"xr?odireito de soricitar o orisinar de quarquer documento, sempre que

VIII - DA SESSÃO, DOS LANGES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
B.í. Após o encerr,

9e9raáãai;;:'""nto 
e identificacâo dos representantes_das ricítantes, o pregoeiro

:I:.§áHillilft l;:i{,;:,h:*tr+i:i"fi lfl,t?".,"".1"1n.r:?ffi ÂT*ã:*?:i,:e serão procramadããrq:,911Êõffi, 
õ;1il::Snj,.H"L,!ies devioa;;;ã;;"à"nciaoos

seguida, as propostas ate roz,Ç"io",,!l equera. , ropostas o" ,"Ã"iiLço e em

8.1.1. Declarada abgrta_ a sessâo pelo pregoeiro, o(s) reoapresentará(ao) decraraça" Jã.ãã".ie=nli, ojqrá-àrÃlrâi;ffi;#ilr;Í:,;|ri.Jrr;.,1,,il:"[?habititação (Anexo vrrr), ã-rã-Jàio,Jãl"lrr" , 'prrtújp#;]';," 
presente ricitaçáo, àonrormee Rua Frei lnocêncio' 236 - cêntro - rel;J:r?,,ií3?í:o- cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001-71
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|:ffiiJ:ü"'ffi,:::-i"rT. 40 daLei no 10.52 ol2ooz,e que não possuifatos impeditivos para

8.2. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:

a) Forem eraboradas em desacordo com os termos deste editar;b) Apresentarem valoret 
";;;;;;;ã ou manifestaoaÀãÀie inexequíveis, assím considerados

i:,t?L!:ffi J":i{{!3T,::tfn"s*';.'.TJ:1g#ljâ,ãJá§li;1"o"J[,",,,çaoque

fiqüi:r;:;H,:T::;,,',1?r"ãiíü;;" 
."'â";;,d"#;os preços inexequíveis e a ricitanre

:] âBi:::l[i:il [|"?f#:',,,:;ff,,tJ1'óricos, 
irrisórios ou de varor zero;

:lá:ir:'tarem preços oaseaJãÀ eln cotaçoes de outro ricitante Lei 8666/93 , art 40, v, clc

? ? 1. e. caso de empate entre duasLei 8666/e{ãrt ao,úí;);;;i';ü"&Xou mais propostas, será efetuado sorteio em ato púbtico

8 3 poderão fazer lances verbais e sumenor pt.ço 
" 

ã, das ofertas 
"o, or]t"ttivos' 

desde que presentes, o autor da proposta deordem oeciescente d" "d$;#; :,,:tffi:: ,:::r;:2,"i$ffJj:t;úp",iãL§;q,àr,, p"rã

8 4' Não havendo pelo menos 03 (trê:) ofertas nas condições. definidas no item anterior,
poderão os autores dr. il;;;."rrà[t.". rtJã rãrirãã: ot.(três), orererãr,Àoror rances
verbais e sucessivos' pela 

"'0"Ã oãt-rãscente o" .rrrln"#o ate a procramação áo vencedor.8'5 Não poderá haver desistência dos rances apresentadpenalidades previstas n".tã eJit i'lq 
vU§ rances apresentados, sob pena de aplicaçâo das

8.6. O pregoeiro r?1f, de maneira ordenada, a oportunidadr
:"3;1,'i,i:S:'Jijn1ij"f"::fÉl?.',.,lãl:0".*,",'r,","ç"':::i:il:,9'"";"i,".."fl"J:"#1ffi;

8 7. Nâo serâo aceitos dois ou mais lanrofertado primeiro. -''Ye vvro eu IIrals lances de igual valor, prevalecendo, nesse caso, aquere

8'8' A desistência 
!3,!cilanle em ofertar rances, quando .orr:::g, pero pregoeiro, impricará;I.";'"lTr'.Xr!::t'f#nPoÀ1"-ü'#"[uestao, ;*i;il; JJ, o,,ir" orerta resisrrada para rins

I I A etapa de lancroecrinaiàíiff#?fi:lã:?#:1".:o'encerrada quando todos os particípantes dessa etapa
8.í0. Encerrada a :gt, 9" tances, serão classificadas as r::ffi :i:: :11#'ii:li'{^[l -1.fi ilxHff3 T: Íj,ilooo""s se rec io n ada s e n ão
ricitantes Ãlct;,;;:'o preço orertaoo 

":I o-"." ná"!ã ;H:ir,:#::'3:ã"j.".:;rtffi 
3a

*l^{i!ut*ffi ;;:il::llT,#::l'"a""'l1aã..ãt.","0".proposta de menor vator, oeniiJ ilJ,r: cujos vaíore. ."irr,ri_9ueno 
porte, detentora da(crnco por cento) ,o ,?,io,^g-" proposta r"ifu::f:J,rfl:::r ::1.1T iguais ,J ;rÉ;;"=. ate 50/oe Rua r'"irno"eiJol,;1"":;#: ífi,ffifi1Xi:;:?3:;,1,1i$,!"11!*íT#,:,r,á#rior ao

ô
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da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito depreferência.
b) a convocaçáo será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nascondiçÕes do subitem anterior.
c) Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhorclassificada, serão convocadas para o exercícío dô direito de preferência, respeitada a ordemde classificação, as demais micioempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores dasprop.ostas, se enqua_crrem nas condiçÕes indicadas na aLínea,,a,,'do subitem g.i'0
d) Na hípÓtese da náo-contratação nos termos previstos nã suoitem g. 10, o objeto licitado seráadjudicado em favor da propostá originarmente venceJora oá certame.

8'1í ' caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a crassificaçâo de que trata o subitem8' seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito depreferência, passando_ p., desde togo, à nedociaçaãt;'p*ç,
8'11'1' o disposto no subitem 8.10 Jomente se aplicará quando a melhoroferta inicial não tiver
;i!g anleasentada por microempre., o, 

"rpr"sa 
de pequeno porte.8'12' o Pregoeiro poderá negociar cú o autor oa orertã de menor valor, obtida com base nasdisposições das aríneas "a" e ;b" 

aà suüitem g.10, ;u, ;;Jattã'aesta, 
"or'o"ie 

n, 
"rassificaçâo

de que trata o subitem 8.t0, com vi.iã, a reOuçao ai ôãç".-

i+lá ô'ô:,,i:gd:lXffi:,'ffi:H,o 
eresoeiro;#iü a acetabiridade do menor preço,

8'í4' o Pregoeiro pod.erá , quã(rá, momento solicitar às licitantes a composição de preçosunitários dos servicos, bem .oro àr o"mais escrarecirenús qre jurgar necessário.

i4!!:,i3: iffi:i ft[lí:"" :"1::t*e 
menor preço, será aberto"; 

".*õó; c]ontendo os

3rlr3;3.iji3oeiro 
proceãera a verifiãàão pol" meio etetrônico hábitda veracidade das cerridÕes

8'í6'1' A AdministS!-1" não .se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dosmeios eletrônicos, no momento da verificaçâo.

8'17' Para habilitacão de. microempresas-ou.empresas de pequeno porte, nâo será exigidacomprovaçáo de regularidade fiscaÍ, mas será inoispensaverã apresentação dos documentos
HT,i?:r:::te 

Ediar, Jü;;;iisãio,irr"nta'vincJái'ãstriçoes 
impeditívas à rererida

8'17'1' Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem8'17 deste item Vlll deverá ilprü;ua regularid"o" rii.àr, sob pena de decadência dodireito à contratação, sem preluizà Jaãpricaçao das sanções cabíveis.

8'17'2' A comprovação de que trata o subitem g.17 deste item Vlll deverá ser efetuadamediante a apresentâção das .orpàLit"s certidÕes negatiJas de debitos, ou positivas comefeitos de negativas, no 
,prazo oe 'Os 

lcinco) oi", ,t"iil.àr]ado a partir do momento em
::i"illfrX?:i".J:' decrarada ,"r""oo'ã oo'."rtãrãl-o.;;s;r"r por isuar período, a critério

8'í8' Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação prevístos neste edital, a licitanteserá habilitada e declarada vencedora Oãà"rt"r".8'í 9' se a oferta não for aceitã;;i;;;" ; licitante desatender as exigências para a habiritação,o Presoeiro, respeitada a oroem'ae .rãJ"iii.rça; ãil;;';;iJã suoitem 8.13 deste item Vr,examinará a oferta subsequente dã;;;;preç9, negociará com o seu autor, decidirá sobre asua aceitabiridade e, em caso positivo, ,eriricaríár-.ãããóoes de habiritação e assime Rua Frei tnocêncio, 236 _ centro _ ret;j:il,,irj:?&:o_ cEp: 35.275_ü)0 _ cNpJ: 01.6,t3.,t21tooo1_11
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sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos dehabilitação, caso em que será declarado vencedor.

8.20. DO PROCEDIMENTO EM CASO DE DESORDEM

8'20'1' No decorrer da sessâo, havendo perturbação do bom andamento do certame por partede algum(ns) licitante(s) devidamente credenciado, oerãã o pregoeiro adverti-lo(s) por uma

i1?l!3,Jii;.1"#:t-o(') 
sobre a possibiridada A;-;pi;"çao ãe ,rnçã"i ,ãis severas,

820'2' Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o pregoeiro impor aretirada do(s) licitante(s) do certame, recinô, ,"Ài.noo á páposta para fins de tlassificaçâo.
8'20'3' o licitante náo cumprindo o estabelecido no subitem g.20.1, recusando-se acatar aordem direta do Pregoeiro, podera ã Ãã.r, requisitar forçã policial, podendo ocorrer a prisão

;[,]i!i::le 
do liciiante, nos termos ao art. e3, oa iei nl a ooórbs ;o;rr;; arterações

8.2í. DA DEVOLUçÃo Do ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

iii$üe!#;iii:',Hüi?rX"J:""r1:t".:r:3::[S:ir'.",1?'imediata 
devo,ução do enve,ope

b) os envelopes pertencentét á.][it*t"s que não restaram vencedoras do certamente serãodevolvidos após adiudicação oo óo;ãiã â..ricitantes que rograram êxito;c) os licitantes ventedotd. pooliáÃãrlntirroo. pára ,ãplà)o de 48 (quarenta e oito) horas,enviarem nova propgsta 
. 
o" piáç* cor,n a áoeqraçáá-dos varores totais dos rtens,

[:[T,.J:.rtmente, 
aos vatores'rnitaiio, oos màsrn'oi'lão pena de desctassificação do

IX - DOS RECURSOS E DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

9'1' Declarado o vencedor, qualquer lícitante poderá manifestar imedrata e motivadamentea intençáo de recorrer, quando rné seá óàncedido o À*=o o"-õà (três) dias para apresentaçãodas razÕes do recurso,' ficanoá ã.-0"Áãir ricitantãs ããi-""ágo intimados para apresentarcontrarrazôes em iguar número d"-ã;;;, que começa a correr do término do prazo do
lTl]"iJl;rãir$i;rhes assesurada vista imediata oá. Jrto., iã. ,"rro. do art. 40, inciso XV,

:o?o,!,,il:1'ilento 
do recurso importará a invatidação apenas dos atos insuscetÍveis de

9'3' Os recursos quando da 
-aplicação 

das penalídades previstas no capítulo Xll deste edital e;ffiffi;fr""":,t:1l,1,i:Í:j,X?,T:,.:?j * p,.,,o máximo oe s lcinco)'dá, ià,-ã-àontar oa

9.4. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

9.4. í. São pressupostos de admissibilidade do recurso:

9.4.1.1. A tegitimidade;

W

9 Rua Frei rnocêncio, 236 - centro - Ter.: (33) 32469066 - CEp: 35.275$0 _ cNpJ: O1.613.121to001-71wlvw. saofelix. mg.gov. br



ttv I§
o

5
ã
o\,§Âo rÊilx

DE MI]IIA§

9.4.1.2. O interesse de recorrer;

9.4.1.3. A existência de ato administrativo decisório;

9.4.1.4. A tempestividade;

9.4.1.5. forma escrita;

9.4.1 .6. A fundamentaçâo;

9.4.1.7 . O pedido de nova decisão.

9'4'2' É legitimado para interpor recurso qualquer Licitante, no curso da Lícitação.

X. DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. FASE ÚruICA DO JULGAMENTO

10'1' lnterposto o re.culsg,.o pregoeir?-:-r!1?" de Apoio, verificando a presença dos

li:::Xi::[: nãffi f; 3'1133,Í,.3;1ãtermi 
na rá o seu processa mento Desateno ioo a rs úm dos

10'2' Admitindo o recurso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio comunicarâo o ato imediatamenteaos demais ricitantes, que poderãã impujna-ro'no pááá" õã'ttre.) dias úteis.
í0'3' os recursos sefo-dirigidos ao Pregoeiro e Equipe deApoio, que poderá reconsiderarsua decisão no prazo de 03 (tiês) oiàs titeis, ou nesse ptazofazê-lo subir à autoridade superior,devidamente informados, pâra 6irâ"t ;;e tamoem JeàirJrãrio" naqueres mesmos prazos.
10'4' Os recursos o:-Y"lt9 ser feitos por escrito e protocolados na prefeitura Municipal, aoscuidados do Pregoeiro e Equipe oe Ápoio. os ,edursos pããcoraoos em rocar diferente doestabetecido neste editat reào -fã,trOãs.

xt-ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÂO

1 1' 1' lnexistindo ínterposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitaçâo ao licitante
áilii!,?i;,"1 

encaminhará o p'o"ã*o p"'i nomoróôãiãã'lo ,,esurtado pera Autoridade

11'2' Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
5:?ffli[?:t'§."X,â;j;;!:." comáàiente 'p'o.áã"ia -ã"ããi,o,.,iao'ã-nãioiosação 

e

XII. DAS PENALIDADES

12'1' o descumprimento de prazo, de condição.ou {e qualquer-cláusula contratual implicarãonas sançÔes previstas nos artigos 81 a 88 àa r-Li É;düi;"'8.666/93, com observância dodevido processo tegat, do 
"ontiãJitorio 

J j" 
"rpr" defesa.

12'2' Durante a execução do contrato, além das sançÕes de suspensão temporária e de

§:ülÉit;"it|ir",i?,i::rf*m*o,. sançÕeá de advertência ; ;;ri,, sendo

J"'r',J;j 'n 
(hês déõimot pãi.ã.iàl]plr oia, até o trisésimo dia, de atraso, na execução dose Rua Frei lnocêncio' 236 - centro 

ffii;j:i#rj3.rnlllo'. ".r, 
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12.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução dos serviços, no caso de atraso
superior a 30 (úinta) dias;

12.2.3. 20o/o (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisâo
contratual por culpa da CONTRATADA.

12'3' As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes;

? ! Nâo será aplicada.a multa em períodos corespondentes à expedição pelo Município deordens de Início, Reinício ou pararisação da execuçào oos serviços.

12'5' As sanções de advertência, suspensão temporária e declaraçâo de inidoneidade poderãoser aplicadas cumulativamente com a de multa, ,.r"gurrndo-se ao interessado o direito dedefesa previa no pru:.9 deoS(cinco) días úteis, salvo a rilôolãr" de declaração de inidoneidade,em que o ptazo será de 10(dez) dias.

12'6' Para aplicaçâo das sanções referídas,no item anterior, deverá ser instaurado processoadministrativo punitivo, seguidô de notiflc_açáo para oeresá, ám conformidade com a legislaçãovigente' salvo na lrrno§ã^e de aplicação oe sanlaoG-Jecraração de inidoneidade, decompetência exclusiva da Administraçãó.

12'7' As multas deverâo ser recolhidas na Tesouraria do Município, no pruzode 72 (setenta eduas) horas, contado a partir da decisáo definitiva, na esfera administrativa.

12'8 Não constituirá motívo para aplicaçâo de multa o atraso decorrente de prorrogaçõescompensatÓrias expressamente conceâidas pelo ú*i"ipio, ou resultante de fatosuperveniente excepcionale imprevisível, estranhb à vontadá-o'a Ucitant" coüiáÀrnDA, taiscomo o estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem asmesmas características.

xilt - DAS OBRtcAÇoEs DA ADJUDTCATÁRA

í3' 1 os serviços serâo prestados diretamente pela empresa vencedora do processo licitatórioe que assinar o contrato de prestação de serviço., ."riá;;;;r resíduos seráo transportadose depositados pela própria Prefeitura, sendo qúe a contratãàã àevera receber e dar destinaçãoadequada aos resíduos provenientes do uunicrpio àá õãà]ãrx de Minas

13'2' o contratado deverá responsabilizar-se. pelos encargos sociais, previdenciários, taxas,impostos e quaisquer outros 
"ri.rrgoi 

quã inciáam ou rãnnãã a incidir sobre seu pagamento.

13'3' Apresentar ao Município de são Felix de Minas - MG, sempre que solicitado, acomprovação do cumprimento das obrigaçôes tributárià. ã ro.ái" legalmente exigidas.
13'4' No tocante à prestação de serviços, serão cumpridas as normas vigentes, devendo aindaefetuar a pesagem na unidade oe meáiàa 

", "oirt*rioro"-"o, o Anexo ldeste Edital,devendo ainda emitír e entregar o ,".i""tiro recibo/ticket oe ãÀtrega;13'4'1 o contratado seráreiponttãió;;,eventuar 
"ooràÀçã 

indevida feita ao município ouseu representante, em razâo da execuçáo do instrum;;i;;;à;";iente deste Editar.

;:r1,,â#:1§[iil3]t: ffi:ü::'" do contrato proveniente do Editar, todas as condições de
e Rua Freí rnocêncio' 236 - centro 

ffii;i:iJ,:?ilnlllo. "="' 
3s.27s-ooo - cNpJ: 01.613.121t0001-r1
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13.4.3. Providenciar imediata correçâo dos erros apontados pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, quando da execução dos serviços.

13.4.4. Atender aceitar e destinar todo o material encaminhado pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente de São Felix de Minas, em conformidade com o licitado.

13.4.5. Observar e cumprir as normas, recomendações e orientações determinadas pelos
orgãos competentes.

13.4.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem causar
ao município, bem como obedecer as normas vigentes de legislaçáo pertinente sem ônusparu o município.

í3.5. Sâo ainda obrigaçÕes do prestador de serviços:

13.5.1' Executar os serviços prestados à Prefeitura Municipal de Sâo Felix de Minas rigorosamente
dentro das suas respectivas normas técnicas;

!3 5 2 Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigaçôes assumidas por força desteEdital;

l3'5'3' Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais eventuais oupermanentes designados pela Secretaria Municipal de Agricultuia e Meio Ambiente, parasupervisionar e acompanhar a execução dos serviços prestãdos;

13.5.4.. A fiscarizaçãg gr-9 acompanhamento da execução do contrato peros órgãoscompetentes da secretaria Municipal de Agricultura e Meio Rmoiente não exciui, ÀeÀ reouz aresponsabilidade dos contratados nos termos da legislação reierente a licitaçôes e contratosadministrativos;

13'5'5' os contratados serâo responsáveis pela indenizaçâo de dano causado ao Município ea terceiros a eles vinculados, decorrentes de açâo o, oriJ.ão, voluntária ou não, praticada porseus serviços;

13'5'6' manter frente aos trabalhos a equipe tecnica responsável sempre liderada póprofissional de nível superior formado em engenharia, com capacidade e poderes pararepresentá-la perante a fiscalização da prefeitura

xrv- Do LOCAL E DA EXECUÇÃO DOS SERVTÇOS:

14'1' A frequência da destinação do lixo será mensalmente, mas caso ocorra algum acúmuloexcessivo de lixo, podeÉ ocorrer quinzenalmente, devenãã ser. ,eceuido em atãrro sanitário,no raio de até 180 (cento e oitenta) quilômetros da sede da cidade de São Felix de Minas/MG:

XV - DO CONTRATO

15'1 o Município convocará o adjudicatário para assinar em até 03 (três) dias o respectivocontrato, conforme Minuta constanie do ANEio vr, quá á párte integrante deste Edital.

@

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-OOO - CNpJ: 01.613.121t0001-71
www. saofelix. mg. gov. br
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15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período quando, durante
o seu transcurso, for solicitado pelo adjudicatário, por escrito, desde que oconam motivos
determinantes, aceitos pelo Município.

15.3. Convocado, na forma dos sub- itens 15.1 e 15.2, o adjudicatário que não comparecer no
pruzo e condições estabelecidas, decairá do direito à contratação, ficando sujeito às
penalidades do item Xll do edital.

15.4. Na hipÓtese do sub-item í5.3, o Município convocará outro adjudicatário, observada a
ordem de classificaçâo nesta licitação.

í 5.5. E vedada a subcontratação do objeto deste pregão.

15.6. o contrato terá validade de 12 (doze) meses, não havendo reajustes neste período;

í 5' 7 o Município convocará o vencedor do processo licitatorio para assinatura do Contrato dePrestação de Serviços, conforme Minuta de Contrato, airaves de e-mail e, conforme ocaso, notificação vía correio com aviso de recebimento, a ser enviada para o endereçomencionado na documentação apresentada junto ao envelope;

15,8; 9! contratos qodgrâo ser prorrogados, a critério do Município, nos termos do art. 57 daLei de Licitaçôes e Contratos Administiativos.

XV! - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRh

16'1'1' o pagamento será efetuado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestaçãode serviços, apos a entrega da Nota Fiscal e seú aceite pela Secretaria requisitante,transcorrido o prazo necessá}io para tramitação na co;tabilrd;;e do Município.

;"?J'J.A:"$n::" nâo houver execução dos serviços, ou seja não terá remuneraçâo

16'1'2' Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da prova
de regularidade relativa à segúridade social_ INSS.

16' 1'3' Ao Município de são FelÍx de Minas reserva-se o direito de recusar o pagamento se, noato da atestaçâo, os serviços estiverem em desacordo com os contratados.

16'1'4' o Município de são Felix de Minas poderá deduzir do montante a pagar os valorescorrespondentes a multas ou indenizações devidas pela li.itr;t" vencedora, nos termos destePregâo.

16'1'5' Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente deliquidação qualquer obrigaçao financeira, 
"", qu" ísso gere direito à alteração dos preços, oude compensação financãirá por atraso de pagamento.

16.2. DO REAJUSTE

16'2'1' os preços poderão ser reajustados.após a vigência contratual de 12 (doze) meses,sa lvo a utori zaçào de a ume n to 
"o, "ád 

id" leto'Governo"r"á" r" r.

16'2'2' Decorrido o lJ1,^9 acima estipulado- 
^os 

preços mensais poderão ser corrigidose Rua Frei rnocêncio, 236 _ centro *l;j:gl*ruS,.;ã;ã;rffi; _ cupj, o,r.ats.,rzlioot_zr
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monetariamente pelo IPCA, ou outro Índice que venha a substituí-lo por força de determinação
governamental.

xvil- DAS DtsPostçÕES FtNAtS

16'2'3' A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês daassinatura do Contrato e do 12o mês da execuçáo, passando a vigorar o novo preço a partirdo 130 mês.

16.3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRA

16'3'1' As despesas decorrentes deste edital correrão pelas seguintes DOTAÇOESoRÇAMENTÁRhs do orçamento vigente ou por outras dotaçÕes do mesmo programa paraorçamento vindouro:
211081'20606í1í32'057'33903900000.íoo - Ficha- 3386 Fonte- i00 Recursos ordinários
xvil - DA tMpucNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO

17' í ' Nos termos do Art. 41 da Lei Federal no 8666/93 com suas alteraçÕes, a Administraçãonão pode descumprir as normas e condições oo eoiiai, aã óurl r" acha estritamente vinculada.

17'2'Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar editar de licitação por irregularidadena aplicação desta Lei, devendo frotocoiar 9 oáã,0ã ãte ã'ilin.ol dias úteis antes da datafixada para a abertura oos envétoies-de nàuititaçaã,-olJãnoo a Administração jutgar e
;TH:i?!. 

impusnação em até 3 (tàs) dias úteis, iil'p*Jr;" da facurdade prevista no § 1o

17'3' Decairá do direito de impugnar o edital o interessado na licitação que náo o fizer até o
§?"'Ji:Í ii:i:t""ili"r:E3;,3rá0"*ura 

dos 
"n,ároáé. 

JÃ'fropostas, conrorme disposto no

17'4' sem prejuízo do prazo fixado no sub-item anterior, a impugnaçâo ao editalserá decidida
ü [ffi: 3:.33,á,j.', 

dias úteis, observando, 
", qrãiqr", á"!ã, 

" 
oisposto no §;;';o art. 41,

17'4'1 A impugnaçâ9 feila tempestivamente pelo licitante náo o impedirá de participar doprocesso ticitatório até o trânsito em jutgado da'decisão-ã ãr, iãrtin"nt".
17.5. A impugnação será dirigida ao pregoeiro Municipal.

18'1' A presente licitação somente poderá_vira ser revogada por razões de interesse púbricodecorrente de fato superveniente oàvioàmente comprovil;il anulada no todo ou em parte
5$J:T:iitff *"r:1,,:!oo, oo, právácaçao o" tá,..ãnoi] mediante pã*;;escrito e

18'2' o objeto da presentelig^rlaeão poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previstono §10, art' 65, Lei no g.666lss ô §zã,-inãiso rr, art. 65, da Lei no 9648/98.

18 3' o Pregoeiro' no interesse da Adminishação, poderá rerevar omissões puramenteformais observadas na oocumãntãfao ã n1oo9.ir, d'esde !ue nao contrariem a regisraçãovigente e náo comprometa a risura oa Licrtaçao i"r* ;":.;rer a promoção de dirigênciadestinada a escrarecer ou a comprementar a instrução do processo.e Rua Frei rnocêncio, 236 _ 
""nil-_;;;l#: l*:t$';ilI#.:à=à _ 

"rrr, 01.613.121t0001_21
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18'4' Nenhuma indenização será devida. às licitantes pela elaboração e/ou apresentação dedocumentação relativa ao presente Edital.

18'5' Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será oresultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de homologação.

í8'6- A anulaçâo do procedimento licitatório nâo gera direito de indenização, salvo nos casoslegais;

18.7' As reuniôes de abertura dos enveropes serâo sempre púbricas;

18'8' A comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar a análise da documentação e daspropostas reservadamente ou em público;

í8'9' Decairá do direito de impugnar os termos deste Editaro licitante que, tendo-o aceito semobjeção' venha aoontar, depois ãa abertura dos enveropài oL;pnoposrn 
" 

ÀnarLrrnÇÃo",
|!I;:":, 

irresuraridades qúe o rÉiãr"r, hipótesá 
", õ;; ia] comunicação náo terá ereito de

18'10' Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia do
Hlãlr"#:' 

considerando o expediente normal, no horário oi oanoo as r rnoo á-oãs 12h30 e

18' 1 1' Havendo desistência por parte do licitante, após o encerramento da reunião de abertura,se sujeitará este às penalidades'nesta li-citaçao;

18'12' lndependente de declaração expressa, a gí1gl9s participação nesta lícitação imptica emaceitação plena das condições estipuLJàs neste Editai, aàãánoo do direito de impugnar osseus termos o licitante que, tendo-o'aceitó sem objeçãã, ,ài, ãó0. o jurgamento desfavoráver,apresentar falhas e irregularidades que o vtcem.

\,
nte suscitadas, relativas às
ao MunicÍpio de São Felix de
telefone (33) 3246-9066, no

Prefeitura Municipalde São Félix de M , 31 de agosto de2121

Wilson
Pres

rLeonardo
da CPL

FL. l"2y

9 RuaFreirnocêncio,236-cêntro-Ter.:(33)32469066-CEp:35.275-OOO_CN'J:01.613.12110001-71

www. saofelix. mg. gov. br
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ANEXO I

TERMo oe RereRÊNctA -
í . OBJETO

Contrataçâo de serviços para recebimento e destinação final de resíduos sólidos Classe Il -
A, não inerentes e não perigoso do município de sâo Felix de Minas - MG.

2 - DOS ITENS E QUANTIDADES

2'1' o presente Termo de Referência tem como objeto a contratação, nas quantidades totais
estimadas, com vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Contrato, conforme
Tabela í do subitem 2.4.

2'2' os serviços deverão atender às normas vigentes e, em especial aquelas exigidas pelo
poder público.

2.3. No preenchimento da proposta, o
casas decimais após a víroula.

2'4 Para efeito de ju§amento dos preços no Pregâo presencial, o critério deverá ser
"MENoR pREço GLoBAL,,, conforme definido na iabela Abaixo:

3. FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA

3'1' os serviços decorrentes do certame serâo formalízadas pela entrega da Nota deEmpenho/Autorizaçâo de Fornecimento para contratada pela prefeitura Municipal de sãoFelix de Minas através do setor ou secretaria requerente.

3'2' A empresa contratada deverá prestar os serviços nas condiçÕes e especificaçÕesconstantes no Editar em especiar o Termo de Referência e na proposta Vencedora.

3'3' Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a descrição doobjeto constante na AE (Autorizaçâo de Empenho) Nota de Empenho e/ou AF (Autorizaçãode Fornecimento), prevalecerá, sempre, a descrição deste edital.

3'4' Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada deverá iniciar a execução dosserviços' sendo o pedido realizado de acordo com a demanda da secretaria/setorsolicitante.

os resíduos deverão ser recebidos nos local indicado pela contratada, em dia e horário
Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - ret.: (3:llâiir*:.r;r"r.rr: 35.275_fl)0 _ cNpJ: 01.6,13.121tíIJ01-21

@

Ft. l&t

Item Descrição Quant. Unid Valor Médio
Tonelada

Valor Médio
Total

001
Recebimento e destinação final

dos resíduos classe ll - A 300 Tonelada 115,00 34.500,00
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previamente agendado, devendo
quinzenalmente.

ocorrer mensalmente, ou excepcionalmente,

\,,

3'5' Durante a execução dos serviços licitados, a contratada deverá manter-se em dia comtodas as normas que regulam a atividade, sob pena de rescisão contratual e aplicação daspenalidades cabíveis.

3'6' os serviços serâo fiscalizados, por funcionários designados/informados pela prefeitura
Municipal de sáo Felix de Minas - MG, que rejeitarâo os que não estiverem de acordo comos pedidos de fornecimento quanto às específicações, quantidades e quaridade.

3'7'A contratada ficará obrígada a refazer, às suas expensas, os serviços que vier a serrecusado' sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitaçáo.

4 - JUSTIFICATIVA

4'7' A contrataçáo de recebimento e destinação final de resíduos justifica-se pelo fato deque o município não dispor de aterro sanitário próprio.

4.2. Regurarizar o funcionamento da Usina de Triagem e compostagem _ urc comdisposição dos rejeitos em atero sanitário, aoequano-o o municipio à Lei no 12.305t2010
ll"JH?Jff ii::11"#:::i:::ri§;,'i;,T;;-"";1il;#pena,izaçâopordesradação

4'3' o objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de materiais/serviços comuns deque trata a Lei no 1o.s2oro2, Decieto n.3.ss5/00, ür rÀr,r padrÕes de desempenho equalidade objetivamente definidos, mediante ,.' 
".á"Jricaçoes usuais do mercado,podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidaO. i,r"óãà

4'4' o envio dos resíduos serão efetuados em remessas fracionadas, duas a tres vezes nomês' contados a partir da emissão o, óiJ", de Fornecimento ou equivarente, se for o caso.
s-oBRtcAÇÕes on CoNTRATADA

3.: ffi::t;,Í:J:";Hror" à coteta dos resíduos sótidos provenientes do Municipio de

:"'*""il#ffi"1"J:'o 
dos prazos estabelecidos, as obrigaçôes expressamente previstas

5'3' Zelar e garantir a boa qualidade dos serviços, em consonâncía com os parâmetros de
3ffii',!:1" 

fixados e exígidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pero poder

5'4' Efetuar a pesagem, de todos os caminhôes que descarreguem na centrar derecebimento e tratamento de resíduos sóridos com a rãspectiva entrega de umrecÍbo/comprovante ao responsável para o fechamento ,"n.rioa quantidade de resíduosRua Frei tnocêncio, 236 _ centro _ r",lJ::frliir:::r;r"...r": es.27s_; _ 

"*rr, 01.613.121tm01-t1
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entregues;

S.S. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite

o seu cumprimento, tão logo esta seja veriflcada, e prestar os esclarecimentos que julgar

necessários ao Município, em ate 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a

entrega;

5.6. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o

pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e

quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições pÚblicas,

registros e demais atos pertinentes;

5.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham

a sofrer seus empregados, terceiros ou o Município, em razào de acidentes ou de ação, ou

de omissâo, dolosa ou culposa, de prepostos da empresa vencedora/detentora ou de quem

em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento dos produtos.

5.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em

parte, o objeto de entrega, em que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreçÔes resultantes

da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

5.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes do Município.

5.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação

exigidas para contratação, previstas na legislação em vigor.

5.11. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condiçÕes contratuais, realizar

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato ou Ata de RP, conforme estabelecido no §1o do artigo 65.

5.12. Assinar Contrato ou documento equivalente.

5.L3. Possuir Licenciamento Ambiental de operação do aterro sanitario

5.14. Cumprir toda a regulamentação ambiental vigente, responsabilizat por todas as

normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais,

responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância, bem

como apresentar as licenças ambientais relativas às operações realizadas na unidade, de

modo a garantir o atendimento das exigências dos órgãos de fiscalização.

6 - oBRTGAçOES DOMUNTCíPIO

6.1. Efetuar os pagamentos nos termos estipulados neste Termo;

6.2. Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata Contrato.

6.3. lmpedir que terceiros executem os serviços objeto deste Termo;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro -t",r|r,rÍ1313â1frr3?.r;cEP: 35.275-000 - cNPJ: 0í.6í3.í2í10001-7í
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6.4. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade na execução dos serviços e
interromper imediatamente a execução, se for o caso.

6.5. Encaminhar e transportar o lixo até o aterro sanitário.

7 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

7.1. O pagamento será efetuado ate o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação
de serviços, apos a entrega da Nota Fiscal e seu aceite pela Secretaria requisitante,
transcorrido o prczo necessário para tramitação na contabilidade do Município.

7.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Prova
de regularidade relativa à seguridade social- INSS.

7.3. O Município de Sâo Felix de Minas reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestação, os produtos estiverem em desacordo com os adquiridos.

7.4. O Município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela contratada/Detentora, nos termos deste pregão.

7'5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada/Detentora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços,
ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

7'6. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93 e alteraçôes, o licitante deverá
cumprir a ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o MunicÍpio
em débito para com a Contratada/Detentora, até o prazo de g0 (noventa) dias. Após esse
período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual.

7.7.Os preços ofertados por item deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto da
licitação"

7.8. As hipoteses excepcionais de realinhamento de preços serão tratadas de acordo com
as normas específicas e exigirão detida análise econômica para avaliaçáo de eventual
desequilíbrio.

7.9. Serão praticados os reajustes aplicados pelo Governo Federal

8. METODOLOGIA

A presente aquisição será realizada por meío de processo licitatório, na modalidade de
Pregão Presencial, tipo menor preço, observando os dispositivos legais, notadamente os
princípios da lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federatn. 3.SS5, de 08 de
agosto de 2000, pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei
Complementar 12312006 com suas alterações posteriores e exigências estabelecidas em

Rua Frei tnocêncio, 236 - cenrro - ret.: (3313â1irr*3ir;rif,r: 35.275_00 _ cNpJ: 01.613.121t@01_71
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Edital.

9. DA DOTAÇÃO OnçnrtAENTÁRn:

9.1 Nos termos dos artigos 14 e 38 da Lei Federal no. 8.666/93 deverá ser comprovada a
existência dos recursos orçamentários para o pagamento da despesa, sob pena de nulidade
do ato, devendo constar os codigos e os valores orçamentários disponíveis. Será
necessária a indicação da fonte de recursos a ser utilizad a para o pagamento das despesas
decorrentes da contrataçáo. A informação dos recursos orçamentários deve especificar se
a despesa está devidamente prevista no orçamento municipaldo exercÍcio de2021.

9.2 Os recursos orçamentários para fazer face à despesa ora solicitada estão previsto na
Lei Municipal do ano de2021, (Lei Orçamentária Anual) como segue:

NOMENCLATURA FONTE DE
RECURSO

VALOR
ORÇADO

VALOR
UTILIZADO

VALOR
SUPLEMENTADO

SALDO
ATUAL

21 1081.206061
1 132.057.3390
3900000. 1 00
Ficha- 3386

Sec. Mun. De
Agricultura e Meio
Amblênte
agricultura
extensáo Rural -
Crescendo com
Brasil
Manuten$o do
Departamento de
Agricultura e Meio
Ambiente - Outros
Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica

100
Recursos
Ordinários

R$ 30.297,95 R$ 2.348,00 R$ 6 550.05 R$ 34 500,00

9.3 o Decreto de suplementaçâo será emitido quando da emissão do empenho.

9.4 Salientamos, ainda, que tal despesa será totalmente empenhada no exercício de ZO21
e que náo ficarão parcelas remanescentes a serem empenhadas nos exercícios seguintes.
Portanto não haverá impacto orçamentário nos exercícios seguintes.

São Felix de Minas - MG, 06 de agosto de 2021

Antônio José de Melo
Secretário Municipalde Agricultura e Meio Ambiente

ANEXO II
(rúoDELO PADRÃO DE PROPOSTA)

Rua Frei lnocêncio, 236 - cêntro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275{E0 - cNpJ: 01.6í3.í211000í -7í
www.saofelix. mg.gov.br

rL.*!trq

DOTAÇAO
ORCAMENTÁRIÀ
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIo N'36/202í - PREGÃO PRESENCIAL N'
34t202',,

NOM tr CPF No.

ENDE CIDADE: CEP:-
TELEFONE
DADOS BAN RIOS(preenchimentonãoobrigatório):BANCO: AGENCIA:_CONTA:

rL., lN

NOME DO SIGNATÁR|O (para assinatura do contrato):
CPF: DENTIDADE ESTADO CIVIL:_
ENDEREÇO

)

Declaramos que preços cotados deverão estar inclusos os salários, tributos, contribuições
sociais, transporte, alimentação, hospedagem e outras despesas de qualquer natureza que
se fizerem indispensáveis ao perfeito atendimento ao objeto desta licitação e todas
despesas decorrentes dos serviços, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que
venham a ser concedidos.

VALIDADE DA PROPOSTA: Mínimo de 60 (sessenta) dias.

de ,i 21

NOME
Representante Legal

da Licitante

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEP: 35.275-ooo - cNpJ:01.613.121t000í-7í
www.saofelix. mg. gov. br

Item Descrição Quantidade Unidade
Valor

Unitário

Valor

Total

0001

Recebimento e destinação final dos

resíduos classe ll - A não inerentes

e não perigosos

300 Tonelada

@
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ANEXO ilt

CARTA DE CREDENCIAMENTO

(Locale data)

À
Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, MG.
Á/C Pregoeiro

Referência: Pregão Presencial no 3412021

Prezado Senhor,

inscrito(a) no CPF sob o No neste ato
representada por (qualificaçáo: nacionalidade, estado
civil), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial no 3412021,
vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr RG

como representante qualificado a participar de todos os atos relativos à

referida licitaçáo, inclusive com poderes expressos para oferecer lances, apresentar e
participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitaçâo e de propostas,
assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnaçôes, interpor recursos,

renunciar ao direito de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93, e
assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento
do presente mandato.

Atenciosamente,

NOME
Representante Legal da Licitante

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s.275-(x)o - cNpJ: oí.6í3.,t2,t/oooí-7,1
www.saofelix. mg. gov. br

@
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO Oe QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Locale data)

À

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas

A/C Pregoeiro

Referência: Pregão Presencial no 3412021

Prezado Senhor,

O Licitante inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o No

neste ato representada por qualificação: nacionalidade, estado civil,

RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial No. 3412021 objetivando

a contratação de serviços para recebimento e destinação final de resíduos solidos Classe

llA, não inerentes e não perigosos em atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e

Meio Ambiente de Sâo Félix de Minas, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme disposto no inciso Vll do

art. 40 da Lei no 10.52012002, e que não possui Íatos impeditivos para participação neste

certame.

Atenciosamente

NOME
Representante Legal da Licitante

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-7í
www.saoÍelix. mg. gov. br
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ANEXO V

DEcLARAÇÃo oe coNHEctMENTo Do EDTTAL E REcEBTMENTo DA
DocuMENreçÃo

À
Prefeitura Municipalde São Felix de Minas, MG

A/C Pregoeiro

Referência: Pregão Presencial no 341202'l

Prezado Senhor,

O Licitante , inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o No

, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado [nome,
profissão, domicílio, CPF e RG], DECLARA, para os fins de direito e sob as penas da

lei, que recebeu todos os documentos e que tem pleno conhecimento de todas as

informações e condições locais onde serão prestados os serviços objeto da referida

licitação, bem como das demais informaçÕes disponibilizadas e dos termos e

condiçÕes estabelecidos no EDITAL e na minuta de CONTRATO.

Atenciosamente,

de 2021

NOME
Representante legal

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-ooo - cNpJ: 01.613.1211of,01-21
www. saofellx. mg. gov. br
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ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O

MUNICíPIO DE SÃO FELIX DE MINAS, E, DE OUTRO, COMO

CONTRATADA, DE

CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS
ABAIXO

CLÁUSULA t. DAS PARTES E FUNDAMENTOS:

1.1 . DA GONTRATANTE

O MUNtcíplO DE SÃO fÉllX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob
o no.01.613.121t0001-71, com Sede na Rua Frei lnocêncio,236, centro, nesta
cidade, CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos
Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no

115.661.376-08, Cl MG- 16.307.823 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua

Orquídea, no 17, Planalto, neste Município, doravante denominado simplesmente
Gontratante.

1.2.DA CONTRATADA

O(A) residente/instalado à Av./Rua
N.o_, Bairro inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o N.o

neste ato representado(a) legalmente por , brasileiro, estado civil

, profissão: residente e domiciliado em portador
da Cl N.o inscrito no CPF sob o N.o

1.3 - DOS FUNDAMENTOS

A presente contrataçâo decorre do Processo Administrativo Licitatório No. 36/2021 -
Pregão Presencia! No 34/2021, regido pelas Leis Federais No 8.666/93 e 10.520102,
e pelo Decreto Municipal no 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a
modalidade de licitação Pregâo Presencial no âmbito municipal.

CLAUSULA !r - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO:

2.1 _ DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços para recebimento e destinação
final de resíduos sólidos Classe IIA, não inerentes e não perigoso sem
atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de São Félix
de Minas, conforme especificaçÕes constantes no Anexo l, parte integrante deste
contrato, nos termos do edital do Pregão n" 3412021, a que corresponde este pacto.

2.2 - DAS NORMAS DE EXECUÇÃO

Cumprirá a CONTRATADA o contido na proposta apresentada na licitaçâo, que fica
fazendo parte integrante desse contrato.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix. mg. gov. br
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CLÁUSULA lil - DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO, DA EXECUÇÃO DO SERVIçO,

DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1- DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços e o prazo de vigência do contrato serão de 12 (doze)

meses, contados á partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por

iguais e sucesstvos períodos, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.o 8.666/93 com suas

alterações posteriores.

3.2 - DO VALOR

3.2.1 - O valor total do presente contrato é de R$

será pago de acordo com a execução dos serviços, conforme va
que

lores unitários constantes

do Anexo l, deste Contrato.

3.3 - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.3. A Írequência da destinação do lixo será mensalmente, e havendo acúmulo maior de

resíduos poderá ocorrer quinzenalmente, devendo ser recebido em ateno sanitário, no raio

de ate 185 (cento e ottenta e cinco) quilômetros da sede da cidade de São Félix de

Minas/MG:

3.4 - DAS CONDIÇÔES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

3.4.1. O CONTRATANTE pagará mensalmente ate o dia20 (vinte) do mês subsequente
ao da prestação de serviços, apos a entrega da Nota Fiscal e seu aceite pela Secretaria
requisitante, transcorrido o prazo necessário para tramitação na Contabilidade do
Município;

3.4.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Prova
de regularidade relativa à seguridade social- INSS.

3.4.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços estiverem em desacordo com os contratados.

3.4.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

3.4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidaçâo qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços,
ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

cLÁusuLA rv - DA DorAÇÃo oRçAMENtÁRte:

As despesarc decorrentes deste edital correrão pela seguinte DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA do orçamento vigente ou por outras dotaçÕes do mesmo programa para
orçamento vindouro: 211081.206061 1132.057.33903900000.100 - Ficha- 3386 Fonte- 100.

CLÁUSULA V - DAS RESPONSABILIDADES:

5.1. DA GONTRATADA:

Rua Frei lnocêncao, 236 - centro -Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.í2110001-71
www.saofelix. mg. gov. br
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5.1.1 Os serviços será prestado diretamente pela empresa vencedora do processo
licitatorio e que assinar o contrato de prestação de serviços, sendo os resíduos
transportados e depositados pela própria Prefeitura, sendo que a contratada deverá
receber e dar destinação adequada aos resÍduos provenientes do Município de São Felix
de Minas.

5.1.2. O contratado deverá responsabilizar-se pelos encargos sociais, previdenciários,
taxas, impostos e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre seu
pagamento.

5.í.3. Apresentar ao Município de São Felix de Minas, sempre que solicitado, a
comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

5.1.4. No tocante à prestação de serviços, serão cumpridas as normas vigentes, devendo
ainda efetuar a pesagem na unidade de medida em conformidade com o Anexo I do Edital,
devendo ainda emitir e entregar o respectivo recibo/ticket de entrega;

5.1.4.1. O contratado será responsável poreventual cobrança indevida feita ao município
ou seu representante, em razâo da execução do instrumento proveniente deste Edital.

5.1.4.2. Manter durante a execução do Contrato proveniente do Edital, todas as condiçôes
de habilitação exigidas na licitação.

5.1.4.3. Providenciar imediata correção dos erros apontados pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, quando da execução dos serviços.

5.1.4.4. Atender aceitar e destinar todo o material encaminhado pela Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente de São Felix de Minas, em conformidade com o licitado.

5.1.4.5. Observar e cumprir as normas, recomendaçÕes e orientaçôes determinadas pelos
órgãos competentes.

5.1.4.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem causar
ao município, bem como obedecer às normas vigentes de legislação pertinente sem ônus
para o município.

5.1.5. São ainda obrigaçoes do prestador de serviços:

5.í.5.1. Executar os serviços prestados, a Prefeitura Municipal de São Felix de Minas
rigorosamente dentro das suas respectivas normas técnicas;

5.1.5.2. Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste
Edital;

5.1.5.3. Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais eventuais ou
permanentes designados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para
supervisionar e acompanhar a execução dos serviços prestados;

5.1.5.4. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos orgãos
competentes da Secretaria Municipalde Agricultur:a e Meio Ambiente não exclui, nem ráduz
a responsabilidade dos contratados nos termos da legislação referente a licitações e
contratos admin istrativos;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro -Tel.: (33) 32469066 - cEP: 35.275-fi)0 - cNpJ: 01.613.12.t/0OOí-7í
www. saofelix. mg.gov. br
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5.1 .5.5. Os contratados serâo responsáveis pela indenização de dano causado a Prefeitura
e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não,
praticada por seus serviços;

5.1.5.6. manter ftente aos trabalhos a equipe técnica responsável sempre liderada pó

profissional de nível superior formado em engenharia, com capacidade e poderes para
representá-la perante a fiscalizaçâo da Prefeitura.

5.2. DO CONTRATANTE:

5.2.1. Pagar aos contratados os valores referentes aos serviços prestados, de acordo com
os valores apresentados na licitação.

5.2.2. O pagamento será efetuado após a apresentação mensal de Nota Fiscal e Relatorio
assinado emitido pelo estabelecimento, acompanhado de boletim de medição e com
visto da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambtente.

5.2.3. Exercer o controle e avaliaçâo dos serviços prestados, autorizando os procedimentos
a ser realizados e prestar as informações necessárias, com clareza, aos estabelecimentos
Credenciados, para execução dos serviços.

5.2.4. Designar, mediante documento hábil, servidor para supervisionar, fiscalizar os
procedimentos e acompanhar a execução dos serviços de saúde.

5.2.5. Designar profissional responsável para a comunicação entre o contratante e o
contratado;

cLÁusuLA vr - DAS MODTF|CAÇOES elOU ALTERAçOES

6.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, quando
necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e alterações com as
devidas j ustificativas.

cLÁusuLA vrr- DA FrscALrzAÇÃo EACoMPANHAMENTO DO CONTRATO:

7.1 - A fiscalização do contrato será exercida Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente e Serviços Urbanos, visando assegurar o cumprimento dos requisitos para a
prestação de um serviço adequado, um satisfatório econômico-financeiro do prestador dos
serviços e o atendimento dos aspectos legais em conformidade coma Lei Federal 8.666/93
e suas alterações.

CLÁUSULA VII!. DAS PENALIDADES:

8.1 - O descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual
implicarão nas sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal no 8.666/93, com
observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8.2 - Durante a execução do contrato, além das sançÕes de suspensão temporária e de
declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sançÕes de advertência e multa,
sendo as multas nos seguintes percentuais:

8.2.1 - 0,3% (três décimos por cento), por dia, ate o trigesimo dia, de atraso, na execução
dos serviços;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro -Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.í211000í-71
www.saofelix. mg. gov. br
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8.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução dos serviços, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias;

8.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão
contratual por culpa da CONTRATADA.

8.3 - As multas de que tratam os itens anteriores sâo entendidas como independentes;

8.4 - Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pelo
CONTRATANTE de Ordens de lnício, Reinício ou Paralisação da execução dos serviços.

8.5 - As sançÕes de advertência, suspensão temporâria e declaração de inidoneidade
poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o
direito de defesa prévia no prazo de 05(cinco) dias úteis, salvo a hipotese de declaração
de inidoneidade, em que o prazo será de 10(dez)dias.

8.6 - Para aplicaçâo das sançôes referidas no item anterior, deverá ser instaurado
processo administrativo punitivo, seguido de notificação para deÍesa, em conformidade
com a legislação vigente, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de
inidoneidade, de competência exclusiva da Administraçáo.

8.7 - As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do CONTRATANTE, no prazo de
72(setenta e duas) horas, contado a partir da decisâo definitiva, na esfera administrativa.

8.8 - Náo constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogaçÕes
compensatórias expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, ou resultante de fato
superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais
como o estado de calamidade pública, gueffa, comoção interna e outros que apresentem
as mesmas características.

CLÁUSULA IX. DO FORO

9.í - Fica eleito o Foro da Comarca de Mantena/MG para dirimir quaisquer dúvidas
referentes a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial
que seja.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente
instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma para um só efeito.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG, _ de _ de 2021.

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDTNE
Prefeito - Gerenciador

CONTRATADO

TESTEMUNHAS: 1 CPF NO:

2- CPF NO:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tê1.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: Oí.6í3.12íIOOOí-7í
www.saofelix. mg. gov. br
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ANEXO VlI

TERII'IO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

AO

PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO

pRecÃo LNo 3É,t2021

PROCESSO LIC|TATORIO No 36/2021

Licitante:
Endereço:
GPF:
lnsc. Estadual:
Telefone para
Contato: E-mail

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL

São Felix de Minas/MG,_ de de2021

Assinatura e Garimbo do Licitante ou CpF

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: oí.613.12íIOOO1-7.1
www.saofelix. mg.gov. br
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Recebemos da Prefeitura Municipal São Felix de Minas/MG, cópia completa do ato
convocatório correspondente ao pREGÃo pRESENctAL No ut2o21 - pRocEsso
HC|rATORIO No 3ô/202í, culo o
destinaçâo de lixo.

OBS.: ESTE RECIBO DEVENÁ SCN REMETIDO À NSSCSSORA TÉCNICA DE
LrcrTAçÔES PELO E- MA|L: PARA
EVENTUAIS coMUNlcAÇoEs nos tttMo NEcEssARto.
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ANEXO VIII

MODELO DE DEGLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregáo Presencial no 3/12021

A empresa inscrita no CNPJ no ..................., por intermédio do
seu representante legal, S(a). CPF no Carteira de
ldentidade no ..................., declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as
penas da lei, que é considerada:

( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3o da Lei Complementar 123t2006;

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso ll do art. 3o da Lei Complementar 123t2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedaçôes constantes do parágrafo 40 do
art. 30 da Lei Complementar 12312006.

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularizaçâo de eventuais
defeitos ou restriçôes existentes na documentaçâo exigida paa efeito de regularidade
fiscal.

Obs. Anexaresta documentação junto corn os documentos de Credenciamento,
para efeitos de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006.

de de 2021

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente.
Carimbo/identificação da empresa

Rua Frei lnocêncio, 236 - cêntro - Tet.: (33) 32469o66 - cEp: 3s.27s-ooo - cNpJ: 01.613.,121tooo1-71
www. saofelix. mg. gov. br
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ANEXO IX

DEcLARAÇÃo oe cUMeRIMENTo Do_ Dlsposro No ART. 70, xxxln, DA
coNSTITUlÇAO FEDERAL

(Local e data)

À
Prefeitura Municipal de São Felix de Minas/MG
AO/C Pregoeiro
Referência: Pregâo Presencial n' 3412021

Prezado
Senhor,

A empresa inscrita no CNPJ sob o No _, neste

ato representada por (qualificação: nacionalidade, estado

civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do

Pregão 3412021 e no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, vem perante Vossa Senhoria

DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

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

(Obseruação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva)

Atenciosamente,

NOME
Representante legal da empresa

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix. mg. gov. br
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