SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIALNº 007/2019
TIPO:
OBJETO:

Menor Preço Global
Contratação de pessoa jurídica para realização dos serviços de
limpeza, transporte, manutenção de vias e logradouros públicos na
sede e distritos e manutenção do aterro controlado na sede do
município de Almenara/MG.
RECIBO

A

Empresa________________________________________________________,

CNPJ n.º ___________________________, retirou este Edital de Licitação e deseja
ser informada de qualquer alteração pelo meio de:
fax:________________________________________
telefone: ____________________________________
Celular: _____________________________________
E-MAIL: ____________________________________
_________________/_____, _______ /_______ / _______

_______________________________________________
Nome legível e Assinatura

 Este recibo deverá ser remetido à Prefeitura Municipal de Almenara pelo email licitapma@hotmail.com para eventuais comunicações aos interessados,
quando necessário.
 O Município de Almenara não se responsabiliza por comunicações à
empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas
no mesmo.
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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL
AMPLA CONCORRENCIA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019
AREA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Transportes e
Urbanismo
Forma de Licitação:Pregão Presencial
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Legislação Aplicável: Decreto Municipal119/2018, Lei Federal nº. 10.520/02, Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações, Leis Complementares nº. 123/2006, 147/2014 e
155/2016
Dia e Hora p/Iniciar Recebimento dos Envelopes:03 de maio de 2019 às 9hs00min.
Dia e Hora prevista p/ Início da Sessão: 03 de maio de 2019 às 9hs 30min.ou até que
se finalize o Credenciamento.
Telefone para Contato: (33) 3721 - 1360 (Patrícia Guimarães Nogueira – Pregoeira).
Local: Pça. Dr. Hélio Rocha Guimarães, 27 - Centro - CEP 39.900-000 Almenara/MG.
1 -O MUNICÍPIO DE ALMENARA -MG,CNPJ 18.349.894/0001-95, situado a Praça
Dr. Hélio Rocha Guimarães, nº 27 – Centro, CEP: 39.900-000, Almenara -MG, através
de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 329/2018, obedecendo
no que couber o Decreto Municipal nº. 119/2018 que dispõem sobre a instituição da
modalidade Pregão no Município de Almenara – MG, torna público que no local, data e
horário acima indicados fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial
no007/2019, do tipoMenor Preço Global,sob o Regime de Empreitada por Preço
Unitário, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar 123/2006, 147/2014,
155/2016, Lei no 8.666/93, do Decreto municipal acima mencionado e pelas demais
condições fixadas neste instrumento convocatório.
2 - DO OBJETO E DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS
2.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para
realização dos serviços de limpeza, transporte, manutenção de vias e logradouros
públicos na sede e distritos e manutenção do aterro controlado na sede do
município de Almenara/MG, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário
conforme descrições abaixo e de acordocom as especificações constantes do Projeto
Básico, Planilha de Composição de Custos e demais anexos que são partes integrantes
deste Edital.
1- Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e com
contêiner,
2- Coleta e transporte e destinação final de resíduos de saúde,
2.1- os resíduos constantes do item 2 compreendem aqueles originários de
estabelecimentos hospitalares, laboratórios de análises clínicas, clínicas
veterinárias, centros de saúde, clínicas odontológicas, farmácias e similares,
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3- Varrição manual e mecânica de vias públicas,
3.1- A varrição manual deverá ser executada em vias urbanas pavimentadas e não
pavimentadas enquanto que a mecânica será efetuada apenas em vias urbanas
pavimentadas,
4- Coleta e remoção de animais mortos,
5- Capina manual e mecânica incluindo coleta em vias pavimentadas e não
pavimentadas,
6-Pintura de meio fio e remoção de resíduos,
7- Limpeza de bocas de lobo, sarjetas e canaletas e remoção de resíduos,
8- Remoção de Entulho,
8.1- Consiste na Coleta e destinação de entulho da construção civil e fornecimento
de caçambas estacionárias,
9- Limpeza de feiras livres e mercados públicos
9.1- Deverá proceder também com a coleta dos resíduos,
10- Operação de aterro controlado,
10.1- deverá proceder:
10.1.1- com a abertura de valas e disposição de resíduos em aterro controlado ou
sanitário,
10.1.2- com as drenagens pluviais, de chorumes e percolatos em aterro sanitário
ou controlado.
10.1.2.3- com o fechamento, compactação e cobertura de valas em aterros
sanitário ou controlado.
11- Coleta e transporte de podas,
12- Raspagem e coleta de areia em ruas pavimentadas
13- Varrição e manutenção de praças,
13.1- Com remoção de resíduos,
14- Coleta, transporte e destinação de resíduos do abatedouro municipal,
bovinos, suínos e caprinos.
2.2- Considerando a necessidade das licitantes conhecerem o ambiente físico,
dimensionarem os serviços, verificarem as condições técnicas, planejarem a execução
do objeto desta licitação e formularem proposta comercial, constitui-se de grande
relevância a Visita Técnica.
2.2.1- A visitanão é obrigatória, mas aquela licitante que optar por não realizáladeveráenviar juntamente com a documentação de habilitação, declaração de que optou
por não realizar a visita técnica, assumindo expressamente as consequências do ato e
que não alegará posteriormente desconhecimento das informações e das condições
locais para a prestação do serviço, conforme Anexo que é parte integrante deste Edital.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HUMANOS
2.2.2- As visitas deverão ser previamente agendada através do fone (33- 3721-1360) ou
pelo emaillicitapma@hotmail.com, para ocorrer até o dia útil anterior à data da
licitação, de acordo com a disponibilidade do corpo de colaboradores do município e em
horários e datas compatíveis com as demais visitas agendadas.
2.2.3- No local e horário marcado os interessados ora agendados partirão acompanhados
dos representantes designados pelo município para visita aos locais e esclarecimentos de
quaisquer dúvidas relativas aos serviços e na oportunidade poderão conhecer
detalhadamente a cidade e a forma de como deverá ser elaborado o projeto, obtendo
esclarecimentos, cópia de documentos, bem como poderão apresentar questionamentos.
2.2.4-A empresa interessada deverá indicar o seu responsável, que deverá comprovar no
ato da visita.
2.2.5- Será expedido o Termo de Vistoria fornecido pelo Município de Almenara/MG,
comprovando que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para a execução dos serviços.
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação os interessados, do ramo pertinente ao objeto
licitado, que atenderem a todas as exigências e condições estabelecidas neste
instrumento.
3.2- Não poderá participar da presente licitação empresa:
3.2.1- Empresa cujo objeto social e CNAE (Cadastro Nacional de Atividade
Econômica). não sejam compatíveis com os serviços relacionados no escopo do objeto
do presente edital.
3.2.2-Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
3.2.2- Em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.
3.2.3- Estrangeira que não funcione no Brasil.
3.2.4- Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.
3.2.5- Empresas compostas por companheiro ou parente dos titulares dos Poderes
Executivo e Legislativo em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
conforme Inciso II do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Almenara.
3.2.6- As enquadradas no Art. 9 da Lei Federal 8.666/93.
3.2.7- Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação.
3.2.8- Impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura de Almenara – MG, durante o
prazo de sanção aplicada.
3.3- A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da licitante, que
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
3.4- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado e/ou
termos deste instrumento convocatório, não serão consideradas para reclamações
futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HUMANOS
4 - DA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4.1- O Edital completo (com todos os seus anexos) poderá ser adquirido pelo e-mail
licitapma@hotmail.come também está disponível para download no endereço
www.almenara.mg.gov.br.
4.2-É facultado a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento,
cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observando para tanto, o prazo de até
dois dias úteis anteriores a data fixada para o recebimento das propostas.
4.3- Qualquer interessado poderá apresentar pedido de providências ou de impugnação
ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até dois
dias úteis anteriores a data fixada para o recebimento das propostas.
4.4- As medidas referidas no subitem anterior poderão ser formalizadas por meio de
requerimento endereçado a autoridade subscritora do edital, devidamente protocolado
no endereço constante do item 1, das 8:00hs às 12:00hs ou poderão ser encaminhadas
por meio do e-mail licitapma@hotmail.comou fax: 33-3721-1360.
4.5- A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
pregoeira no prazo 24(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da peça, que além
de comportar divulgações, deverá também ser juntada aos autos do Pregão e divulgada
no quadro de avisos da Prefeitura bem como comunicada aos interessados através de email, fax ou oficio.
4.6- Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
4.7- Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Certame deverão ser enviados
àpregoeira em até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço de e-mailindicado
neste edital.
4.8- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos.
4.9- As respostas às impugnações e esclarecimentos prestados pela pregoeira serão
autuados no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
4.10- A Prefeitura Municipal de Almenara não se responsabilizará por impugnações
endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do
mencionado, e que, por isso, não sejam protocoladas no prazo legal.
5- DO CREDENCIAMENTO
5.1- No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal
deverá proceder ao respectivo credenciamento junto a pregoeira.
5.1.1-Iniciado o credenciamento, o certame não terá hora definida para finalizar.
5.2- Para tanto deverá apresentar:
5.2.1- Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente, representante,
administrador...), este deverá identificar-se e apresentar a cópia da cédula de identidade,
ou documento oficial com foto, juntamente com cópia do respectivo Registro
Empresarial, Estatuto, Contrato Social, instrumento de Registro Comercial em vigor,
registrado na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, o Ato Constitutivo
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas cujo objeto da empresa
seja compatível com o Edital e com seu CNPJ e no qual estejam expressos também os
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura ou documento equivalente em qualquer outro caso, devidamente registrado
em órgão competente (quando exigível).
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5.2.2- Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se e apresentar cópia de sua
cédula de identidade ou documento oficial com foto, acompanhada de Instrumento
Público de Procuração ou Instrumento Particular de Procuração com firma reconhecida
ou acompanhado de cópia documento de identidade, com poderes específicos para
tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do Pregão.
5.2.2.1- A Procuração deverá ser acompanhada da cópia dos documentos conforme
especificado no item 5.2.1 para comprovação da capacidade do(s) outorgante(s) para
constituí-lo procurador com os poderes exigidos.
5.2.3- Todas as licitantes deverão também apresentar neste momento:
5.2.3.1- Inscrição no CNPJ.
5.2.3.2- Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação e Não Impedimento.
5.2.3.3- Declaração de que a empresa possui comprovação de aptidão para desempenho
de atividade com características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, nos termos do art. 30, inciso II e parágrafo 1º da Lei 8.666/93.
5.2.3.4- Os documentos constantes do item anteriornão deverão integrar os envelopes
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, constituindo - se em documento a ser
fornecido separadamente.
5.2.3.5- A ausência dos documentos constantes do credenciamento ou apresentação em
desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente
neste Pregão, impossibilitando em consequência, o recebimento dos envelopes proposta
de preços e documentos de habilitação. Porém, é permitido o preenchimento na própria
sessão pelo representante legal das declaraçõesconstantes do item 5.2.3.
5.2.3.6- O atendimento dessa exigência é condição para que a proponente continue
participando do Pregão, devendo proceder, em seguida, a entrega dos envelopes
proposta de preços e documentos de habilitação.
5.2.3.7- As licitantes que se enquadrarem e que não estiverem sujeitas a quaisquer
dos impedimentos constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006,
deverão ainda comprovar neste momento sua condição mediante apresentação:
5.2.3.7.1- Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial;
5.2.3.7.2- Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.
5.2.3.8- A apresentação de qualquer tipo de declaração assinada pelo representante legal
da empresa, contador ou pelos sócios com poderes para tanto, não equivale ao disposto
no item 5.2.3.7, exceto para os microempreendedores. Para fins de esclarecimento
considera-se documento equivalente aquele emitido pela Junta Comercial onde conste
informação clara sobre o enquadramento da empresa.
5.2.4- Será também admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou
outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que
os mesmos sejam entregues antes do encerramento do credenciamento.
5.2.4.1- Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro
único, endereçado diretamente à pregoeira, com a mesma identificação do subitem
6.2.1.
5.2.4.2- As licitantes que optarem por apresentarem seus envelopes via postal deverão
obrigatoriamente enviar em apartado:
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a-Cópia autenticada do respectivo Registro Empresarial, Estatuto, Contrato Social,
instrumento de Registro Comercial em vigor, registrado na Junta Comercial, ou, no
caso de Sociedades Civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas.
b- Cópia autenticada da cédula de identidade ou documento oficial com foto do(s)
sócio(s) administrador(es) da empresa.
c-Inscrição no CNPJ da empresa.
d- Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação e Não Impedimento.
e-Declaração de que a empresa possui comprovação de aptidão para desempenho de
atividade com características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, nos termos do art. 30, inciso II e parágrafo 1º da Lei 8.666/93.
d1-Caso as declarações tenham sido assinadas por procurador, a empresa deverá enviar
documentos de comprovação da capacidade do(s) outorgante(s) expressos para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura ou documento
equivalente em qualquer outro caso, devidamente registrado em órgão competente
(quando exigível).
e- Em se tratando de ME, EPP ou Equiparadas, deverá apresentado documentação
conforme solicitado no item 5.2.3.7.
5.2.4.3- As licitantes que apresentarem seus envelopes via correios, perderão o direito
de ofertar lances durante a sessão do Pregão bem como interpor recursos.
5.3- Ao credenciado não será permitido representar mais de uma empresa.
5.3.1- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no
procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e
efeitos previstos neste Edital.
5.3.2- A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da
pregoeira.
5.3.3- Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos
previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo,
desde que aceito pela pregoeira.
5.4- A licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.
6 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES
6.1- Declarado encerrado o credenciamento e abertura da sessão pelapregoeira, não
mais serão admitidos novas proponentes dando-se início ao recebimento dos Envelopes
CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS E A DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO que serão conferidos e rubricados por todos, confirmando a
inviolabilidade do lacre.
6.2- O município de Almenara não se responsabiliza por envelopes de "Proposta de
Preço" e "Documentos de Habilitação" que não sejam entregues àpregoeira, no local,
data e horário definidos neste Edital.
6.2.1- Os envelopes "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação" deverão ser
indevassáveis, devidamente lacrados e entregues a pregoeira, na sessão pública de
abertura deste certame, conforme especificados abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HUMANOS

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA - MG
PÇA. DR. HÉLIO ROCHA GUIMARÃES N° 27 - CENTRO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 007/2019.
LICITANTE: Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja
personalizado – timbrado com esses dados).
ESTE ENVELOPE DEVERÁ SER ENTREGUE NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES.
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA - MG
PÇA. DR. HÉLIO ROCHA GUIMARÃES N° 27 - CENTRO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 007/2019.
LICITANTE: Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja
personalizado – timbrado com esses dados).
ESTE ENVELOPE DEVERÁ SER ENTREGUE NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES.

7- DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, JULGAMENTO E FASE DE LANCES
7.1- Após assinados os envelopes, a pregoeira procederá com a abertura dos envelopes
contendo as propostas de preços.
7.1.2- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.
7.2- Apregoeira, após a abertura das propostas comerciais, procederá à verificação de
sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à conseqüente
desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação dos preços cotados pelas
licitantes.
7.3- A proposta e seu julgamento deverão referir-se aomenor preço global,observadas
também as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório.
7.3.1- A proposta e os lances apresentados pela licitante deverão referir-se à
integralidade do objeto.
7.4- A apresentação da proposta implicará no pleno conhecimento e total aceitação, por
parte da licitante, das condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
7.4.1- Sugerimos que apresentem suas propostas e, conseqüentemente, seus lances de
forma consciente, com a certeza de que poderão entregar o objeto da forma como foi
pedido no edital, obedecendo aos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.
7.4.2- Pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a
situações excepcionalíssimas e somente serão deferidos, se em total consonância com a
legislação pertinente
7.5- Todas as especificações estabelecidas para o objeto será tacitamente aceita pela
licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial.
7.6- As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
7.7- Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas, a pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
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7.8- A proposta comercial, planilha orçamentária e de composição de preços poderão
ser impressas em papel timbrado com os dados da licitante, em uma via, com suas
páginas numeradas e rubricadas e a última assinada pelo representante legal da empresa.
Deverão ser elaboradas em idioma português, moeda corrente nacional, com clareza,
sem alternativas, sem rasuras, emendas, acréscimos, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes,
prejuízo a administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.
7.8.1- Deverão constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado e conter:
7.8.1.1- prazo de validade não inferior a 60(sessenta) dias.
7.8.1.2-especificações claras e detalhadas, compatível com as exigências do presente
edital.
7.8.1.3- número do processo e pregão, razão social da empresa, endereço, CNPJ/MF,
telefone, endereço eletrônico e-mail, indicação da conta corrente, agência em Banco
Oficial, para recebimento dos pagamentos, bem como nome completo e contato do
responsável pelo contrato.
7.8.1.4- declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as
despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas e comerciais, licenças e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o objeto da presente licitação.
7.8.2- Na elaboração da proposta comercial, a licitante poderá observar o modelo de
posposta apresentado neste edital, preenchendo os campos destinados aos preços
unitários propostos para todos os itens dos serviços e calculando os respectivos preços
parciais e totais e na composição dos preços a licitante deveráincluir além do lucro, os
percentuais e quantitativos oferecidos pela contratante para os custos diretos e indiretos,
tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas e comerciais, impostos/taxas, despesas com licenças, despesas
administrativas, transportes, BDI e lucro, determinados nas planilhas da contratante,
tomando por base o mês de publicação deste edital; não sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esses ou a qualquer título, devendo os serviços serem efetuados sem ônus
adicionais, encargos sociais, insumos, equipamentos e mão de obra, respectivamente.
7.8.2.1- deverá ser especificado preço unitário e total e em caso de divergência entre os
valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em
algarismos e por extenso será considerado este último.
7.8.2.2- os valores deverão ser expressos com 2 (duas) casas decimais
7.8.2.3- não será admitida proposta que apresentar preços unitários irrisórios, simbólicos
ou de valor zero, ou que apresentem divergência com os índices de produtividade
estabelecida pela contratante.
7.8.2.4- a empresa que optar por modelo próprio de proposta deverá observar todas as
especificações constantes do item 7 deste edital.
7.8.3- O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60(sessenta) dias,
contados da data estipulada para a entrega dos envelopes.Caso este prazo não esteja
expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será considerado como aceito
para efeito de julgamento.
7.8.3.1- Decorridos 60(sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos
assumidos.
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7.8.3.2- Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade das propostas, ou seja, 60(sessenta) dias, poderá ser solicitada
prorrogação da validade a todas as licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo,
caso persista o interesse desta Prefeitura.
7.8.3.3- A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do
subitem anterior, dependerá do consentimento das licitantes quanto à respectiva
proposta.
7.8.4- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento.
7.8.4.1- A falta de data, CNPJ, e/ou endereço completo, telefone, condições de
pagamento, e/ou assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da
licitante com poderes para esse fim, presente à reunião de abertura dos envelopes
Proposta.
7.8.5- A licitante poderá optar também por apresentar modelo próprio de proposta desde
que contenha todos os critérios exigidos.
7.9- Todas as condições previstas no Anexo I-Projeto Básico, deverão ser observadas
com vistas à elaboração da proposta comercial.
7.10- A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
7.11- Apregoeira classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor
preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em até 10% (dez por cento), relativamente à de menorpreço.
7.12- Em seguida, a pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de
forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da autora da proposta classificada
de maiorpreço e as demais, em ordem decrescente de valor de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes.
7.12.1- Se duas ou mais propostas apresentarem valores iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de apresentação dos lances.
7.12.2- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelapregoeira,
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do seu
últimopreço, para efeito de posterior ordenação das propostas.
7.12.3- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação, de maneira a garantir
melhor proposta e precaver de valores super faturados.
7.12.4- Se houver apenas uma proposta, a pregoeira deverá negociar com a licitante para
que seja obtido o melhor preço, observado o critério de julgamento, desde que atenda a
todos os termos do Edital e que seu valor seja compatível com o de mercado, esta
poderá ser aceita.
7.12.5 - Não havendo mais licitantes interessadas em apresentar lances, estará encerrada
a etapa de lances.
7.12.6- Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte sejam em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será
assegurada preferência de contratação, situação denominada empate ficto, conforme
disposto na LC n.º 123/2006.
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7.12.6.1- Ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço;
b) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem na situação de empate ficto, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar proposta
melhor;
c) não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiada pela
regra do empate ficto, na forma do subitem anterior, serão convocadas as
remanescentes, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) na hipótese de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada
para apresentar nova proposta, terá prazo máximo de 05 (cinco) minutos, para fazê-lo,
sob pena de preclusão;
e) no caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
f) os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serão aplicáveis quando a
melhor oferta final não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;
g) na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pela pregoeira a
aceitabilidade da proposta escrita de menor preço, face ao valor estimado para a
contratação, decidindo a respeito;
h) em todos os casos será facultado a pregoeira negociar diretamente com as licitantes
em busca do menor preço;
7.12.7- A proponente que não entregar a comprovação de MP/EPP ou
Equiparadas no credenciamento, não poderá usufruir dos direitos inerentes em
nenhuma fase do certame ou seja perderá apenas o direito de usufruir dos
benefícios da lei Complementar 123/2006, 147/2014 E 155/2016.
7.12.8- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes neste Edital.
7.13- Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, a pregoeira fará a abertura do
Envelope Habilitação da licitante que apresentou a melhor Proposta, para verificação do
atendimento das condições fixadas no edital.
7.13.1- Verificado o atendimento das exigências afixadas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora.
7.13.2- Se a(s) licitante(s) vencedora(s), convocada(s) dentro do prazo de validade da
sua Proposta, não assinarem Contrato, serão aplicadas sansões e penalidades conforme
este Edital.
7.14- Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da
exeqüibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e
horário para sua continuidade.
7.15- No caso de desclassificação da menor proposta ou inabilitação da licitante,
apregoeira examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade
e habilitação da licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital.
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7.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, apregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o desconto,
decidindo motivadamente a respeito.
7.17- Serão reprovadas as propostas que:
7.17.1- Não se refira à integralidade do objeto.
7.17.2- Não atenda às exigências estabelecidas neste edital ou em diligência, sejam
omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.17.3- Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos; ou superestimados ou
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, §
3º e art. 48, II da Lei Federal nº 8.666/93.
7.17.3.1- Se durante a fase de lances for apurada situação que leve a inexequibilidade, a
pregoeira fixará prazo para que a licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço por
meio de planilha de custos ou outros documentos que possam garantir que a empresa
tenha força financeira para cobrir eventual inadimplência.
7.17.3.2- Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será
desclassificada, sujeitando-se a licitante às sanções legais.
7.18- Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes da
Planilha de Preços serão corrigidos pela equipe de apoio.
7.19- Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item,
conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre o valor total menor ou
igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com
apregoeira, após diligência e mediante expressa anuência da licitante.
7.20- Após anuência da licitante, a correção será consignada em ata de julgamento.
7.21- Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal.
7.22- Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem.
7.23- Apregoeira, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas
formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo, devendo registrar em ata.
7.24- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos
do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pelapregoeira, equipe de apoio e
pelas licitantes.
8-DA HABILITAÇÃO
8.1- Para fins de habilitação, a empresa licitante deverá apresentar:
8.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA (PESSOA JURÍDICA)
8.1.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado do documento de eleição de seus administradores;
8.1.1.3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
da diretoria em exercício;
8.1.1.4- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.1.1.5- Em todos os casos anexarnos documentos do envelope habilitação, documento
de identidade do administrador da empresa;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HUMANOS
8.1.1.6- Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só
documento, devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do
contrato social consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as
alterações realizadas. Do contrário, a licitante deverá apresentar a versão original
acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente.
8.1.2- REGULARIDADE FISCAL (PESSOA JURÍDICA)
8.1.2.1- Prova de inscriçãoCNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda).
8.1.2.2- Prova de inscriçãono cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
8.1.2.3- Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (certidão unificada de
regularidade fiscal de tributos federais e de contribuições previdenciárias).
8.1.2.4- Prova de Regularidade Estadual e Municipal, relativo à sede da licitante.
8.1.2.5- Prova de regularidade de débito para com o FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço).
8.1.2.6- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.
8.1.3- As MEs, EPPs e Equiparadas participantes e aptas a usufruírem dos direitos
inerentes a elas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.1.3.1- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal a pregoeira
irá assegurar o prazo de 05(cinco) dias úteis para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa.
8.1.3.2- A critério da Administração Pública, o prazo estipulado no item anterior,
poderá ser prorrogado por mais 05(cinco) dias úteis e a licitante terá então o prazo de
10(dez) dias úteis para regularização das pendências.
8.1.3.3- A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido à pregoeira antes do término dos primeiros
05(cinco) dias concedidos.
8.1.3.4- Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2(dois) dias úteis
inicialmente concedidos.
8.1.3.5-A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito de contratação à licitante, sem prejuízo das sanções
previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e ocorrendo a inabilitação
da licitante será facultada a reabertura da sessão para análise da documentação das
licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogação da licitação.
8.1.4-DA QUALIFICAÇAO ECONÔMICA E FINANCEIRA
8.1.4.1- A empresa proponente deverá apresentar comprovação de capital social ou
patrimônio líquido correspondente a 10% (dez) por cento, do valor total estimado para
contratação, na forma que estabelece o Artigo 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alterações, na data da abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta
Comercial. A comprovação procederá através do Contrato Social registrado pela Junta
Comercial da sede do proponente.
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8.1.4.2-Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis do último exercício social já
exigíveis e Termo de Abertura e Encerramento do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei,devidamente registrado na Junta Comercial do Estado,
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 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. O Balanço
Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento deverão
estar assinado por Contabilista Registrado no Conselho Regional de Contabilidade, bem
assim constando o registro junto à Junta Comercial.
8.1.4.2.1- No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social,
estando por essa razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis, será admitida (somente nesta hipótese) a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade.
1) A comprovação exigida no item “b” deverá ser feita da seguinte forma: b.2.1) No
caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou,
se houver, do Município da sede da empresa;
2) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do
Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações
Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e,
no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente
8.1.4.2.2- Comprovação da boa situação econômico-financeira da empresa, conforme
índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, extraídos das
demonstrações financeiras do último exercício social ou do balanço patrimonial
referente ao período de existência da sociedade recém-constituída, calculados conforme
segue abaixo, sendo habilitadas as proponentes que alcançarem os índices relacionados
abaixo:
ILG = Liquidez Geral – maior ou igual a 1,00;
ILC = Liquidez Corrente – maior ou igual a 1,00;
ISG = Solvência Geral – maior ou igual a 1,00.
AC = Ativo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
AT = Ativo Total
• Índice de Liquidez Corrente – ILC
ILC = AC
PC
onde:
AC → Ativo Circulante
PC → Passivo Circulante
• Índice de Liquidez Geral – ILG
ILG = AC + RLP
PC + ELP
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onde:
AC → Ativo Circulante
RLP → Realizável a Longo Prazo
PC → Passivo Circulante
ELP → Exigível a Longo Prazo
• Índice de Endividamento Geral – IEG
IEG = PC + ELP
AT
onde:
PC → Passivo Circulante
ELP → Exigível a Longo Prazo
AT → Ativo Total
a) Os índices de que trata o item supra deverão ser apresentados pela empresa
participante, devendo ser calculados e assinados, obrigatoriamente, pela licitante
e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e
a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de
Contabilidade.
8.1.4.3-Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
de pessoa jurídica dentro do prazo de validade.
8.1.4.3.1-Caso não possua data de validade na certidão o prazo de validade será de 90
(noventa) dias contados da data de sua emissão.
8.1.5- DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS (DE ACORDO COM AS
EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA)
8.1.5.1-Certidão de registro em nome da empresa e do engenheiro responsável técnico
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitação.
8.1.5.2- Declaração formal de disponibilidade do pessoal técnico especializado e de que
possuirá para a assinatura do contrato todos os veículos e equipamentos necessários para
garantir à realização dos serviços relacionados ao objeto do presente certame.
8.1.5.3- Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA, que comprove a participação como Responsável
Técnico na execução de serviços com características, quantidades e prazos compatíveis
com o objeto desta licitação, apresentando quantitativos mensais ou anuais executados,
acompanhado das respectivas CAT´s (Certidão de Acervo Técnico) também emitidas
pelo CREA, em nome do profissional responsável Engenheiro Civil ou Agronomo, que
comprovem a execução dos itens abaixo relacionados, sendo vedada a apresentação de
Atestados e CAT´s sem registros, que contenham apenas dados genéricos, sem os dados
das ART´s (Anotações de Responsabilidade Técnicas) que deram origem ao atestado, a
saber:
a) Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e com
contêiner.
a1-Deverá ser efetuado também o tratamento dos resíduos.
b) Coleta e transporte e destinação final de resíduos de saúde.
b1- Deverá ser efetuado também o tratamento dos resíduos.
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b2- os resíduos constantes do item 2 compreendem aqueles originários de
estabelecimentos hospitalares, laboratórios de análises clínicas, clínicas
veterinárias, centros de saúde, clínicas odontológicas, farmácias e
similares.
c) Varrição manual e mecânica de vias públicas.
c1- A varrição manual deverá ser executada em vias urbanas
pavimentadas e não pavimentadas enquanto que a mecânica será efetuada
apenas em vias urbanas pavimentadas.
d) Capina manual e mecânica incluindo coleta em vias pavimentadas e não
pavimentadas.
e) Limpeza de bocas de lobo, sarjetas e canaletas e remoção de resíduos.
f) Limpeza de feiras livres e mercados públicos.
f1- Deverá proceder também com a coleta dos resíduos.
g) Operação de aterro controlado.
g1- deverá proceder:
g1.1- com a abertura de valas e disposição de resíduos em aterro
controlado ou sanitário.
g1.2- com as drenagens pluviais, de chorumes e percolatos em aterro
sanitário ou controlado.
g1.2.3- com o fechamento, compactação e cobertura de valas em aterros
sanitário ou controlado.
h) Varrição e manutenção de praças.
h1- Com remoção de resíduos.
i) Coleta, transporte e destinação de resíduos do abatedouro municipal,
bovinos, suínos e caprinos.
8.2-Caso a pregoeira e/ou membros da equipe de apoio e/ou qualquer outro servidor
público e/ou cidadão (nos termos do artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal)
e/ou licitante possuam dúvida acerca da autenticidade e/ou veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentado pela licitante, poderá a pregoeira promover diligências
com a finalidade de verificar a veracidade do atestado apresentado. Dentre as
diligências a serem tomadas a juízo da pregoeira, estão: a solicitação de notas fiscais,
contratos e demais documentos que comprovem a efetiva prestação de serviço objeto do
atestado.
8.3 - DEMAIS DOCUMENTOS
8.3.1- Declaração conjunta
8.3.1.1- Neste documento a proponente irá declarar:
a- inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação,
b- que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99),
c- que tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações
8.3.1.2-Atestado fornecido pela Prefeitura Municipal de ALMENARA/MG, declarando
que um responsável técnico da empresa participante do certame licitatório visitou e
tomou conhecimento dos locais onde serão executados os serviços, objeto desta
licitação e se inteirou de todas as condições que possam orientar a elaboração completa
da proposta e ou Declaração de Renúncia à Visita Técnica.
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8.4-Os modelos das Declarações exigidas são parte integrante deste edital.
8.5- Os documentos exigidos(exceto aqueles extraídos da internet) deverão estar com
vigência plena na data fixada para sua apresentação, podendo ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia legível.
8.5.1-As cópias não precisaram estar autenticadas em cartório,porém a licitante deverá
apresentar documentos originais para que a pregoeira ateste a autenticidade dos mesmos
mediante a comparação entre original e cópia. Nos termos do art. 3º da Lei 13.726 de
08/10//2018.
8.5.1.1-A Pregoeira não atestará a autenticidade dos documentos, caso a proponente
apresente cópias autenticadas, ficando a proponente sujeita a inabilitação
8.5.2- Documentos como CNPJ, inscrição municipal e estadual, certidão de concordata
ou falência, declaração de micro empresa, simples nacional, que não possuam data de
validade, o prazo de validade será de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
8.5.3- Documentos já entregues no credenciamento serão dispensados na FASE DE
HABILITAÇÃO.
9- DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
9.1- Após a declaração do vencedor, durante a sessão do pregão, qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3(três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
9.2- Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão
reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contra razões no mesmo prazo, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
9.3- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso.
9.4- Os recursos e respectivas contra razões deverão obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de não serem conhecidos:
9.4.1- serem dirigidos a Comissão Permanente de Licitações, aos cuidados da pregoeira,
no prazo de 3(três) dias, conforme estabelecido neste edital.
9.4.2- ser apresentado em uma via original, impressa e contendo razão social, CNPJ e
endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal
ou credenciado da licitante, devidamente comprovado.
9.4.3- ser protocolado na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal de Almenara- MG, à Praça Dr. Hélio Guimarães, 27, Centro, CEP 39.900000 ou enviado para o email licitapma@hotmail.com.
9.4.4- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
9.4.5- Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio da pregoeira
que, reconsiderando ou não sua decisão, encaminhará, devidamente informado aos
interessados.
9.4.6- A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Almenara e poderá também ser publicado
no Jornal Oficial de Minas.
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9.5- O Município de Almenara não se responsabilizará por recursos e impugnações
endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Sala do
Pregão, localizada na Praça Dr. Hélio Rocha Guimarães, nº 27, Centro – Almenara MG, Edifício sede da Prefeitura Municipal de Almenara, e que, por isso, não sejam
protocolizados no prazo legal.
10 - DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ATA DA SESSÃO
10.1- Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos
e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a pregoeira(ou autoridade máximaquando for o caso) adjudicará o objeto a(o) licitante vencedor(a).
10.2- Adjudicado o objeto da presente, o Prefeito de Almenara efetivará juízo de
conveniência acerca do procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se
for o caso, mediante decisão fundamentada revogar a licitação.
11- DOS CONTRATOS
11.1- Sendo homologada a licitação, o representante legal da proposta vencedora será
convocado para assinar contrato,desde que obedecidas todas as exigências
estabelecidas neste Edital e de conformidade com a proposta e que apresente os
documentos conforme abaixo discriminados(de acordo com as exigências do
Termo de Referência):
11.1.1- Cópia dos documentos especificados no item 10.1.1.3do Termo de Referencia.
11.1.2- Licença Ambiental para realização do Transporte de Resíduos de Serviços de
Saúde emitida pelo órgão ambiental estadual, em nome da empresa licitante e/ou da
empresa subcontratada se houver.
11.1.3- Licença de Operação, emitida por órgão ambiental estadual, referente à Unidade
de Tratamento para as quais os resíduos são encaminhados para tratamento e referente
ao Aterro Sanitário utilizado para disposição final dos resíduos tratados; Em caso de
subcontratação do aterro sanitário a empresa licitante deverá apresentar a licença de
operação da subcontratada e declaração de anuência, carta de aceite e contrato
11.1.4- Comprovante da licença da empresa a ser contratada e/ou da empresa
subcontratada, se houver, de possuir Certificado de Registro de Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do IBAMA – Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, podendo ser em
nome da empresa ou do dirigente da empresa;
11.1.5- O prazo para a assinatura será de até 48(quarenta e oito) horas, a contar da
notificação a este fim, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
11.1.6- A notificação para assinatura poderá se dar via fac-símile, e-mail,
correspondência com aviso de recebimento ou por meio de publicação no Órgão Oficial
da Imprensa do Município.
11.1.7- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura ou
recuse-se a assiná-la, serão convocadas as licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificação.
11.1.8- Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas
neste edital, a pregoeira poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições constantes da
proposta vencedora ou revogar a licitação, além de aplicar as devidas penalidades ao
convocado que não assinar.
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11.1.9- Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura decorrente desta
licitação, deverá ser encaminhada ao Prefeito de Almenara - MG e somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
11.2- Os serviços contratados serão executados continuamente pelo período de 12
(doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços,
prorrogáveis por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta meses) bem como alterado
se houver interesse das partes consoante às disposições contidas nos artigos 57 e 65 da
Lei 8.666/93.
11.3- Como condição para celebração do pacto contratual e possíveis aditivos, a
licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação.
11.4- O Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas demais
disposições do presente edital, pelas disposições contidas na lei 10.520/02 e
subsidiariamente a lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, bem como pelas
demais disposições legais aplicáveis à espécie e farão parte integrante dos mesmos, o
edital e seus anexos, bem como os documentos constantes do processo que tenham
servido de base para a presente licitação.
11.5- A administração deverá providenciar a publicação resumida do contrato e de suas
eventuais prorrogações.
11.6- A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os
acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no Artigo 65 da Lei
8.666/93, com alterações dela decorrentes.
11.7- O contrato poderá ser rescindidos pelos motivos previstos nos artigos 7 e 78, e na
forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos da Lei nº
8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
11.8- Também poderá ocorrer a rescisão por conveniências da Administração a qualquer
tempo e mediante notificação previa no prazo mínimo de 10 dias.
12 - DA GARANTIA:
12.1- Fica assegurado que a empresa deverá cumprir com tudo que foi acordado e que
deverá garantir também com a qualidade dos produtos/equipamentos, para que não
incorra em penalidades e multas.
13-DAS DOTAÇÕES, DAS OBRIGAÇÕES,DA FISCALIZAÇÃO E DO
PAGAMENTO
13.1- Conforme Anexo I – Termo de Referencia
14-DA FORMA DE EXECUÇÃO
14.1-Conforme Projeto Básico
15- DAS SANSÕES
15.1-O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a contratada à multa de
mora prevista na Minuta do Contrato.
15.2-A multa a que alude o subitem anterior não impede que a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALMENARA rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas neste Edital.
15.3-A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.
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14.4-O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a
aplicação, a juízo da Contratante, das seguintes sanções, independentemente do
cancelamento da nota de empenho:
a)Advertência;
b)Multa, no valor equivalente a até 20% (vinte por cento) do valor global do contrato,
na forma prevista no item 14.5;
c)Suspensão temporária do direito de participar em licitação da Contratante e
impedimento de contratar com a Administração Pública;
d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
15.5-A contratada estará sujeita às seguintes multas:
a) Pela falta de coleta completa no município: multa no valor equivalente a 0,5% do
valor global do contrato, por ocorrência;
b)Por viagens não completadas, abandono de vasilhames sem serem coletados, uso de
veículos não padronizados: multa no valor equivalente a 0,01% do valor global do
contrato, por ocorrência;
c)Pelo emprego de coletores sem uniformes, falta de pás e vassouras, despejos de
detritos nas vias públicas, catação ou triagem de resíduos, reclamação contra falta de
educação da guarnição, solicitação de donativos, uso de bebidas alcoólicas em serviço,
descarga em locais não autorizados: multa no valor equivalente a 0,02% do valor global
do contrato, por ocorrência;
d)Pela limpeza incompleta de locais onde haja tombado detritos ou nos quais tenham
sido depositados resíduos, bem como a falta de limpeza ou limpeza incompleta dos
acessos ao aterro: multa no valor equivalente a 0,03% do valor global do contrato, por
ocorrência;
e)Pela falta de cobertura de lixo compactado, falta de manutenção dos acessos internos,
falta de limpeza nas áreas internas e no entorno, e descumprimento das normas de
operação do aterro: multa no valor equivalente a 0,1% do valor global do contrato por
dia;
f)Pela não reposição de máquinas e equipamentos avariados, por período superior a 24
horas: multa no valor equivalente a 0,1% do valor global do contrato por dia;
g)Pelo descumprimento de outras obrigações legais e contratuais, regularmente
apuradas em processo administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa:
multa de até 20% do valor global do contrato.
15.6-As sanções previstas nos incisos I e III do subitem 14.4, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, do mesmo subitem, bem assim aplicação tácita num todo
do Art 80 da Lei 8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1- As despesas com impostos, frete, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros ou
outros encargos ou acessórios necessários ao cumprimento do contrato, bem como taxas
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, correrão por conta da
licitante vencedora.
16.2- As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem
comprometimento do interesse público, da finalidade e dos futuros contratos delas
decorrentes.
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16.3- O presente instrumento sempre será interpretado em defesa do interesse público
que prevalece sobre o privado e dos princípios constitucionais estabelecidos no artigo
37 da Constituição Federal.
16.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Pregão, excluir-se- à o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste
artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
16.5- Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local
estabelecidos neste Edital, desde que não haja comunicação da pregoeira em sentido
contrário.
16.6- A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação
por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem
que caiba direito a qualquer indenização.
16.7- A adjudicação e homologação do objeto deste Pregão, não implica em direito à
contratação do objeto licitado.
16.8-Em nenhuma hipótese serão reajustados os serviços medidos e faturados dentro da
periodicidade anual, salvo aqueles não pagos em data própria, valendo apenas para os
serviços a serem entregues.
16.9- A empresa vencedora do certame será responsável por quaisquer danos materiais e
ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados, bem como
assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município de Almenara
ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados,
isentando o poder público contratante de qualquer responsabilização.
16.10- Todas as licitantes devem submeter-se à legislação brasileira e o presente edital,
no que se refere à licitação e quanto às normas estabelecidas no futuro contrato.
16.11-Os casos omissos no presente Edital de Concorrência serão resolvidos pela
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Almenara/MG.
16.12- É vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.
16.13- Integram este Edital, independentemente de transcrição:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI
ANEXO XII

Termo de Referência com Planilha de Custos
Modelo de Proposta;
Modelo de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação e de
não Impedimento;
Modelo de Procuração para Credenciamento
Modelo de Declaração Conjunta;
Modelo de Declaração Microempreendedor;;
Minuta de Contrato;
Modelo do Atestado de Visita Técnica;
Modelo da Declaração de Renúncia à Visita Técnica;
Modelo de Declaração Formal de Disponibilidade;
Modelo de Declaração de Aptidão para Desempenho de Atividade
Projeto Básico

17- Fica eleito o foro da Comarca de Almenara – MG, para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação.
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Almenara - MG, 16 de abril de 2019

Patrícia Guimarães Nogueira
Pregoeira
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ANEXO I DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 012/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019

TERMO DE REFERÊNCIA
1DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para realização
dos serviços de limpeza, transporte, manutenção de vias e logradouros públicos na
sede e distritos e manutenção do aterro controlado na sede do município de
Almenara/MG, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário conforme descrições
abaixo.
1- Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e com
contêiner,
2- Coleta e transporte e destinação final de resíduos de saúde,
2.1- os resíduos constantes do item 2 compreendem aqueles originários de
estabelecimentos hospitalares, laboratórios de análises clínicas, clínicas veterinárias,
centros de saúde, clínicas odontológicas, farmácias e similares,
3- Varrição manual e mecânica de vias públicas,
3.1- A varrição manual deverá ser executada em vias urbanas pavimentadas e não
pavimentadas enquanto que a mecânica será efetuada apenas em vias urbanas
pavimentadas,
4- Coleta e remoção de animais mortos,
5- Capina manual e mecânica incluindo coleta em vias pavimentadas e não
pavimentadas,
6-Pintura de meio fio e remoção de resíduos,
7- Limpeza de bocas de lobo, sarjetas e canaletas e remoção de resíduos,
8- Remoção de Entulho,
8.1- Consiste na Coleta e destinação de entulho da construção civil e fornecimento
de caçambas estacionárias,
9- Limpeza de feiras livres e mercados públicos
9.1- Deverá proceder também com a coleta dos resíduos,
10- Operação de aterro controlado,
10.1- deverá proceder:
10.1.1- com a abertura de valas e disposição de resíduos em aterro controlado ou
sanitário,
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10.1.2- com as drenagens pluviais, de chorumes e percolatos em aterro sanitário ou
controlado.
10.1.2.3- com o fechamento, compactação e cobertura de valas em aterros sanitário
ou controlado.
11- Coleta e transporte de podas,
2- 12- Raspagem e coleta de areia em ruas pavimentadas
13- Varrição e manutenção de praças,
13.1- Com remoção de resíduos,
14- Coleta, transporte e destinação de resíduos do abatedouro municipal,
bovinos, suínos e caprinos;
2DA JUSTIFICATIVA
2.1- Além de poder cumprir todas as exigências legais referentes ao objeto deste
certame, esta contratação se justifica acima de tudo para a melhoria da qualidade de
vida da população de forma a proporcionar à cidade limpeza, higiene, diminuição da
proliferação de vetores de doenças, dentre outros, propiciando assim aos munícipes,
boas condições de saúdee preparando o município e seus moradores para uma nova
realidade, que apresenta um grande crescimento populacional que precisa de medidas
urgentes de sustentabilidade.
33.14-

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
O critério de julgamento da licitação será o de menor preço global.

DA QUALIFICAÇÃO TECNICA PARA HABILITAÇÃO E PARA
ASSINATURA DO CONTRATO
4.1- Para a Habilitação:
4.1.1-Certidão de registro em nome da empresa e do engenheiro responsável técnico no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitação.
4.1.2- Declaração formal de disponibilidade do pessoal técnico especializado e de que
possuirá para a assinatura do contrato todos os veículos e equipamentos necessários para
garantir à realização dos serviços relacionados ao objeto do presente certame.
4.1.3- Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA, que comprove a participação como Responsável
Técnico na execução de serviços com características, quantidades e prazos compatíveis
com o objeto desta licitação, apresentando quantitativos mensais ou anuais executados,
acompanhado das respectivas CAT´s (Certidão de Acervo Técnico) também emitidas
pelo CREA, em nome do profissional responsável Engenheiro Civil ou Agronomo, que
comprovem a execução dos itens abaixo relacionados, sendo vedada a apresentação de
Atestados e CAT´s sem registros, que contenham apenas dados genéricos, sem os dados
das ART´s (Anotações de Responsabilidade Técnicas) que deram origem ao atestado, a
saber:
a) Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e com
contêiner.
a1-Deverá ser efetuado também o tratamento dos resíduos.
b) Coleta e transporte e destinação final de resíduos de saúde.
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b1- Deverá ser efetuado também o tratamento dos resíduos.
b2- os resíduos constantes do item 2 compreendem aqueles originários de
estabelecimentos hospitalares, laboratórios de análises clínicas, clínicas
veterinárias, centros de saúde, clínicas odontológicas, farmácias e
similares.
c) Varrição manual e mecânica de vias públicas.
c1- A varrição manual deverá ser executada em vias urbanas
pavimentadas e não pavimentadas enquanto que a mecânica será efetuada
apenas em vias urbanas pavimentadas.
d) Capina manual e mecânica incluindo coleta em vias pavimentadas e não
pavimentadas.
e) Limpeza de bocas de lobo, sarjetas e canaletas e remoção de resíduos.
f) Limpeza de feiras livres e mercados públicos.
f1- Deverá proceder também com a coleta dos resíduos.
g) Operação de aterro controlado.
g1- deverá proceder:
g1.1- com a abertura de valas e disposição de resíduos em aterro
controlado ou sanitário.
g1.2- com as drenagens pluviais, de chorumes e percolatos em aterro
sanitário ou controlado.
g1.2.3- com o fechamento, compactação e cobertura de valas em aterros
sanitário ou controlado.
h) Varrição e manutenção de praças.
h1- Com remoção de resíduos.
i) Coleta, transporte e destinação de resíduos do abatedouro municipal,
bovinos, suínos e caprinos.
4.2- Para a Assinatura do Contrato:
4.2.1- Cópia dos documentos especificados no item 10.1.1.3deste termo.
4.2.2- Licença Ambiental para realização do Transporte de Resíduos de Serviços de
Saúde emitida pelo órgão ambiental estadual, em nome da empresa licitante e/ou da
empresa subcontratada se houver.
4.2.3- Licença de Operação, emitida por órgão ambiental estadual, referente à Unidade
de Tratamento para as quais os resíduos são encaminhados para tratamento e referente
ao Aterro Sanitário utilizado para disposição final dos resíduos tratados; Em caso de
subcontratação do aterro sanitário a empresa licitante deverá apresentar a licença de
operação da subcontratada e declaração de anuência, carta de aceite e contrato
4.2.4- Comprovante da licença da empresa a ser contratada e/ou da empresa
subcontratada, se houver, de possuir Certificado de Registro de Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do IBAMA – Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, podendo ser em
nome da empresa ou do dirigente da empresa;
5DA VIGÊNCIA
5.1- O presente CONTRATO entra em vigor a partir da data de sua assinatura e terá
sua validade por 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos
Serviços, prorrogáveis por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta meses) bem como
alterado se houver interesse das partes consoante às disposições contidas nos artigos 57
e 65 da Lei 8.666/93.
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5.2- Como condição para celebração de possíveis aditivos, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condições de habilitação.
5.3- Os prazos e obrigações previstos vigorarão independentemente de aviso
extrajudicial, bem como de interpelação ou notificação judicial.
6DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1- A prestação dos serviços deverá ser efetuada de acordo com a necessidade, de
acordo com o Projeto Básico que e parte integrante do Edital em que este se encontra
vinculado e conforme Ordem de Serviços expedida pelo setor requisitante que será
devidamente preenchida e assinada pela autoridade competente ou responsável por ela
designado.
6.2- A Licitante, obriga-se a efetuar os serviços obedecendo todos os critérios
estabelecidos neste Edital, com todas as características, itens de segurança e
determinações impostas por normas vigentes para cumprimento do referido objeto como
do MINISTÉRIO DA SAÚDE, da ANVISA, do CREA, etc. e deverá ser acompanhada
da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços.
6.3- A Administração reserva-se o direito de não aceitar quaisquer serviços em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o
instrumento contratual e aplicar o disposto no Art. 24, inciso XI da Lei Federal nº
8.666/93.
6.4- O item licitado será recebido de forma provisória até que se proceda à
verificação de que correspondem ao que foi solicitado e somente após terá recebimento
definitivo que por sua vez, trata da ACEITAÇÃO FINAL, depois de realizada avaliação
que confirme a adequação do objeto aos requisitos e especificações exigidas.
6.4.1- O recebimento provisório será feito mediante Recibo Provisório.
64.2- O prazo entre o recebimento provisório e o permanente será de no máximo
5(cinco) dias a contar da data da expedição do recibo.
6.4.3- A Administração rejeitará, no todo ou em parte, todos os serviços que estiverem
desacordo com o contratado.
6.4.4- No recebimento e aceitação serão observadas, no que couber, as disposições
contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8666/93.
7DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
7.1- Para fazer face às despesas decorrentes do objeto do contrato, serão utilizados
recursos do Orçamento vigente do Município, sob a(s) seguinte(s) rubrica(s):
Ficha
Fonte

Dotação Orçamentária

Descrição

455/100

00009001.1545100172.129 33903900000 -

Manutenção de Logradouros Públicos - Outros
Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 100 Recursos Ordinarios

8DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES
8.1- DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1.2- Executar os trabalhos dentro dos parâmetros técnicos exigidos, observando a
legislação que rege a matéria.
8.1.3- Cumprir as determinações da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas posteriores
alterações, no que pertine ao artigo 6º, inciso IX, alínea “d”, que regulamenta o artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e a Lei nº 6.514/77, que trata das Normas
Técnicas de Saúde e Segurança do Trabalho.
8.1.4- Assumir inteira responsabilidade civil, trabalhista, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela empresa em
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decorrência do cumprimento contratual, arcando com a remuneração e encargos
trabalhistas, previdenciárias ficais, comerciais e outros já elencados neste diploma,
respondendo também por causas trabalhistas e responsabilizando integralmente por
danos eventuais que venham causar ao Município de Almenara/MG, às pessoas e bens
de terceiros, por si e por seus representantes legais, preposto e empregados no
atendimento ao objeto deste Contrato, isentando o município de todas e quaisquer
reclamações e ou responsabilidades que possam surgir em decorrência dos mesmos.
8.1.5- Cumprir todas as normas de segurança do trabalho, fornecer inclusive os
respectivos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, aos seus funcionários.
8.1.6- Programar, quando solicitado, visitas ao local dos serviços em conjunto com a
fiscalização do Município de Almenara;
8.17- Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para
representá-lo junto à fiscalização do Município de Almenara;
8.1.8- Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a
fiscalização do Município de Almenara, que lançará a devida justificativa no Diário
Específico;
8.1.9- Acatar toda orientação advinda do Município de Almenara com relação ao objeto
contratual,
8.1.10- Manter durante toda a vigência do contrato em compatibilidade com as
obrigações assumidas no edital em que este contrato se encontra vinculado, inclusive
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
8.1.5- Atender as Ordens expedidas pela Prefeitura Municipal, assumindo inteira
responsabilidade sobre os serviços prestados.
8.1.6- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços e equipamentos utilizados
atentando para as especificações técnicas exigíveis.
8.1.7- Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em
parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes
da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo
adicional ao Município.
8.1.8- Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo
Município com respeito à execução do objeto.
8.1.9- Providenciar crachás de identificação para todo o pessoal empregado na execução
dos serviços, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da
CONTRATADA e a assinatura do responsável pela sua emissão, o uso do crachá será
obrigatório durante todo o período de permanência do empregado no local de execução
dos serviços.
8.1.10- Utilizar materiais novos que satisfaçam rigorosamente as especificações
constantes do Termo e normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais
consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT.
8.1.11- Utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qualificados, treinados
e capacitados, observado o perfil básico exigido nas especificações técnicas.
8.1.12- Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados
pelo Município.
8.1.13- Manter o local dos serviços sempre limpo e desembaraçado, durante todo o
decorrer dos serviços, providenciando, constantemente, a remoção dos entulhos e
materiais excedentes que deverão ser acondicionados em caçambas, em local indicado
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
8.1.14- Providenciar Diário de Obras para registro de todas as atividades, ocorrências e
demais fatos relativos aos serviços.
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8.1.15- Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos
serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.
8.1.16- Executar os serviços observando todas as exigências do edital Pregão Presencial
007/2019 e seus Anexos
8.1.17- Fornecer informações, documentos e itens licitados nos prazos e formas que lhe
forem solicitados.
8.1.18- Não transferir ou ceder suas obrigações contratuais, no todo ou em parte, a
terceiros exceto no caso do transporte e destinação de resíduos de saúde.
8.2- DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.2.1- Emitir as Ordens devidamente preenchidas e assinadas pela autoridade
responsável.
8.2.2- Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, bem como efetuar o pagamento
nas condições avençadas.
8.2.2.1- O acompanhamento e a fiscalização, assim como o recebimento e a conferência
dos itens fornecidos serão efetuados por funcionário nomeado pelo Secretário Municipal
de Administração, que comunicará qualquer irregularidade encontrada, fixando-lhe
prazo para corrigi-la.
8.2.2.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
no cumprimento do objeto contratual, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não
implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.2.3- Notificar a Contratada, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais
imperfeições, fixando o prazo para sua correção.
8.2.4- A licitante deverá providenciar a imediata correção de falhas ou irregularidades
constatadas pela Prefeitura de Almenara referente às condições firmadas neste contrato.
8.2.5- Observar para que durante toda a vigência do mencionado contrato sejam
mantidas todas as exigências contratuais.
9 - DA FISCALIZAÇÃO
9.1- A contratada será obrigada a facilitar meticulosa fiscalização da execução dos
serviços contratados, facultando a fiscalização a qualquer hora. Deverá, também,
facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se
encontrem materiais destinados à execução dos serviços, mesmo que em propriedade de
terceiros.
9.2-O controle e fiscalização dos serviços serão realizados pela Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Urbanismo.
9.3- A medição e o pagamento serão calculados em toneladas transportadas, dispostas
no aterro e tratadas.
9.4-Os resíduos que forem submetidos a tratamento devem ser pesados separadamente
dos possíveis resíduos não submetidos a tratamento.
9.5-A contratada deverá mensalmente apresentar um Certificado do tratamento dos
resíduos de serviços de saúde.
9.6-As exigências e a função da fiscalização não eximem a contratada das
responsabilidades assumidas na execução do serviço.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HUMANOS
9.7- A contratada deverá fornecer a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas
as informações relativas à execução dos serviços, sem que tal atitude implique em
responsabilidade da fiscalização sobre a ação da mesma.
9.8-Caberá à contratada fornecer e conservar, pelo período que for necessário,
equipamentos adequados e contratar mão-de-obra idônea, que possam assegurar a
execução satisfatória dos serviços.
9.9-A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os
serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,
disciplinares, de segurança ou outros
9.10-O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além da
aplicação das sanções previstas neste edital e no contrato, na forma do Art. 78 da Lei
8.666/93.
9.10.1-Falência, Concordata ou Dissolução da Contratada, requeridas, homologadas ou
decretada.
9.10.2- Por infração ou inexecução a qualquer das Clausulas ajustadas.
9.10.3-Sub-contratação total dos serviços Contratados.
10- DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1- É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Pregão, nos termos do
art. 72 da Lei nº 8.666/93. 33.2.
10.1.1- A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante autorização
prévia e expressa do Município, nos seguintes limites:
10.1.1.1-exclusivamente nos casos de notória especialização, execução de atividade
meio e/ou de serviços em atraso.
10.1.1.2- A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação,
pelo Município, da documentação do pretendente subcontratado, que deverá ser
apresentada para a assinatura o contrato com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
da data prevista para início dos trabalhos.
10.1.1.3- Deverá ser exigido das empresas subcontratadas a apresentação dos
documentos de habilitação exigidos, especialmente quanto à habilitação jurídica,
regularidade fiscal e qualificação técnica.
10.2- À CONTRATADA caberá a fiscalização dos serviços e da regularidade trabalhista
em relação ao serviço subcontratado.
10.3- A subcontratação de partes do objeto não libera a CONTRATADA de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o
Município, pela parte subcontratada.
10.4- A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os
direitos ou obrigações decorrentes deste Contrato.
11- DA PLANILHA DE CUSTOS – COM PREÇO MEDIO- TABELA MENSAL
ITEM

1
2

DESCRIÇÃO

Coleta e transporte de
resíduos sólidos domiciliares
e comerciais e com contêiner.
Coleta
e
transporte
e
destinação de resíduos de

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

UNID.

QTDE.

T

995

96,33

95.848,35

T

12

1.033,33

12.399,96
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saúde.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL

Varrição manual e mecânica
de vias públicas
Coleta e remoção de animais
mortos
Capina manual e mecânica
incluindo coleta em vias
pavimentadas
e
não
pavimentadas.
Pintura de meio-fio e
remoção de resíduos.
Limpeza de bocas de lobo,
sarjetas, canaletas e remoção
de resíduos.
Remoção de entulhos.
Limpeza de feiras livres e
mercados públicos
Operação
de
aterro
controlado
Coleta e transporte de podas
Raspagem e coleta de areia
em ruas asfaltadas
Varrição e manutenção de
praças
Coleta e destinação de
resíduos
de
abatedouro
municipal (bovinos, suínos e
caprinos).

KM

1.300

57,67

74.971,00

UNI

10

400,00

4.000,00

M²

20.000

2,43

48.600,00

M

10.000

1,43

14.300,00

M

12.000

1,53

18.360,00

T

300

58,33

17.499,00

M²

3.000

5,67

17.010,00

T

3.000

30,67

92.010,00

M³

2.000

5,10

10.200,00

M³

220

48,00

10.560,00

M²

20.000

1,25

25.000,00

T

150

49,33

7.399,50
448.157,81

12DO PAGAMENTO
12.1- O pagamento se dará até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente do
faturamento, após os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização da
contratante a contar da apresentação da nota fiscal e/ou documento equivalente e
mediante apresentação do CRF do FGTS, CND do INNS e CND Federal e Divida Ativa
da União, podendo estas serão confirmadas via internet pela contratante.
12.2- Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão
efetuados após confirmação do recebimento permanente e aprovação da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento, Desenvolvimento e Recursos Humanos.
12.3- A contratada deverá informar à contratante, seu número de conta corrente e
identificação do banco a ser efetuado o crédito que será pago em moeda corrente
nacional.
12.4- Deverão constar das faturas, obrigatoriamente, o número do termo contratual,
descrição das parcelas dos serviços executados com os respectivos valores, destaque
quanto a retenção para seguridade social e ISSQN, em anexo o atestado de execução do
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serviço, bem como folha de pagamento alusiva ao respectivo contrato, e as certidões
negativas do domicilio da contratada, INSS e FGTS.
12.5- A contratante dará quitação quanto à retenção do INSS e ISSQN dentro dos
prazos legais e encaminhados a contratada.
12.6- A mão de obra a ser empregada na execução dos serviços será de inteira
responsabilidade da contratada.
12.7- Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, este deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
12.8- Em caso de irregularidade na nota fiscal e ou documento equivalente, o prazo
para pagamento será contado a partir da reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
12.9- Se os itens licitados não forem executados de acordo com as condições
contratuais, o pagamento ficará suspenso até seu esclarecimento devidamente
justificado.

Almenara – MG, 16 de abril de 2019.

Joel Nunes Jardim
Secretário Municipal de Administração,
Desenvolvimento e Recursos Humanos
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ANEXO II DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019
PROPOSTA COMERCIAL
Local e Data
À
Prefeitura Municipal de Almenara/MG.
..........................................................
Através deste, apresentamos para apreciação nossa Proposta
Comercial, objeto do Pregão Presencial 007/2019, oportunidade em que colocamo-nos à
disposição para dirimir quaisquer dúvidas, se houver, quando da elaboração da proposta
em tela, pela qual assumimos total responsabilidade.
Importa
a
presente
Proposta
o
valor
global
de
R$__________
(___________________________), tendo como mês referência para composição dos
preços, a data de apresentação dos documentos de habilitação e propostas do Edital
supracitado.
Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços unitários, apresentados na
planilha orçamentária, todos os custos diretos e indiretos, necessários à completa e
satisfatória execução dos serviços, objeto desta Licitação, até mesmo aqueles cujas
despesas são provenientes de mão de obra especializada ou não, equipamentos,
materiais, ferramentas, encargos trabalhistas, previdenciários, impostos, taxas e tudo
que atender as especificações das Normas Técnicas exigidas no Edital.
O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de expedição da Ordem de Inicio dos Serviços, podendo ser prorrogado
obedecendo ao que dispõe o art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. O prazo de validade da
nossa proposta é de _____, dias, contados a partir da data de apresentação dos
Envelopes nº 01 – Habilitação e Envelope nº 02 – Proposta Comercial.
Cordialmente,

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal.
Carteira de Identidade (nº e órgão expedidor)
Endereço Comercial e Residencial

*Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa
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ANEXO III DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
E NÃO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO
A empresa............................., CNPJ n.º..........................., por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº .................... e CPF N.º............, DECLARA expressamente, sob as
penalidades cabíveis, que:
a) que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do
Pregãosupra citado
b) que a empresa e seus sócios e administradores não estão incluídos no rol dos
impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e art. 85, § 6º, incisos II e III
da Lei Orgânica do Município de Almenara, cujo dispositivo legal estabelece o
seguinte:
“Art. 85 - ...
§ 6º - Fica vedado nos Poderes Executivo e Legislativo de Almenara:
I - ...
II - A participação em Processo Licitatório ou de Tomada de Preço, de empresa de
propriedade ou dirigida por parente dos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, bem como
qualquer outra forma de contratação.
III - A participação de companheiro ou parente dos titulares dos Poderes Executivo e
Legislativo em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, nos
Processo de Licitação e de Tomada de Preço.”
Assumimos total e integral responsabilidade pelas declarações prestadas e
reconhecemos que a qualquer tempo do processo em que a mesma for detectada, por
quem de direito, ocasionará a minha desclassificação no presente certame licitatório.
Local e Data
______________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal
*Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa e estar fora dos envelopes

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HUMANOS
ANEXO IV DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO

A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com sede
à _______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato
representada pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o
Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem
confere amplo poderes para, junto ao Município de Almenara - MG, praticar os atos
necessários com vistas à participação do outorgante no Processo Licitatório nº.
013/2019, na Modalidade Pregão Presencial nº. 007/2019, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por
bom, firme e valioso.
______________, ___ de _________ de _____.

* A Proponente não necessita reconhecer firma, porém deverá apresentar documento de
identidade(original) para que a Pregoeira possa confrontar a assinatura do responsável
pela empresa – Nos termos da Lei 13.726 de 08/10//2018.
* Este documento deverá estar fora de quaisquer dos envelopes.
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ANEXO V DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019

DECLARAÇÃO CONJUNTA
A empresa............................., CNPJ n.º..........................., por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº .................... e CPF N.º............, DECLARA expressamente, sob as
penalidades cabíveis, que:
a) detém conhecimento de todas as informações do edital e seus anexos e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto do supra citado e que a sua proposta
atende integralmente aos requisitos solicitados.
b) que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação
no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º.
8.666/93,
c) que para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
que não empregamos menores de dezesseis anos.
RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
( ) (assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira).
Assumimos total e integral responsabilidade pelas declarações prestadas e
reconhecemos que a qualquer tempo do processo em que a mesma for detectada, por
quem de direito, ocasionará a minha desclassificação no presente certame licitatório.

Local e Data
______________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal

*Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa
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ANEXO VI DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDORES

........................................................,

inscrita(o)

no

CNPJ

sob

o

n.º

.........................................., com (endereço completo) ................., DECLARA, sob as
penas da lei, que se enquadra nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, estando apta(o) a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente
instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do
art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Almenara - MG, ......... de..........................de 2019.

________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VII DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº: ___________/2019
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA E A
EMPRESA_______________,
DECORRENTE
DO
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2019 E REGIDO
PELA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Pelo presente instrumento de contrato, o MUNICÍPIO DE ALMENARA-MG, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, com sede de sua Prefeitura Municipal à Praça Dr.
Hélio Guimarães Rocha, 27 - Centro, CNPJ 18.349.894/0001-95, neste ato representada
pela seu Prefeito Municipal, o Senhor ADEMIR COSTA GOBIRA, 894.393.506-44 e
RG nº. M-6751178 - SSP-MG, residente e domiciliado na Rua ExupérioCangussu, n°
845, bairro: São Judas Tadeu na cidade de Almenara/MG., residente e domiciliado nesta
cidade, de agora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa
xx, CNPJ-MF xxxxx, com sua sede na cidade de xx, à rua xx, noxxxx – bairro xxxx,
neste ato representada pelo senhor xxxxx, (nacionalidade) xxxxx, (est. civil) xxxx,
(profissão) xxxx, portador da CI noxxxx , expedida pela SSP/xxxx e do CPF/MF
noxxxx, residente e domiciliado na cidade de xxxx, à Rua xxxx, noxxxx - (bairro) xxxxx,
de agora em diante denominado CONTRATADO(A), de acordo com o Pregão
Presencial 007/2019 e em conformidade com os dispositivos da Lei Federal no
8.666/93, têm entre si, justo e contratado o presente Diploma, obedecendo as cláusulas e
condições abaixo especificadas:
1- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO VALOR DO CONTRATO
1.1- O objeto deste Contrato é _____________________________________,conforme
Projeto básico que é parte integrante do processo licitatório em que este se encontra
vinculado:
...
1.2- Fica ajustado o valor mensal do presente Contrato de R$ _____________
(______________________________________), que perfazem um valor global de R$
___________________________(______________________________)
conforme
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
1.3- Os valores unitários e totais e a descrição dos itens contratados encontram-se
descritos __________________________________, conforme Mapa de Apuração,
parte integrante do processo a qual este se encontra vinculado.
1.4- Já estão inclusos no preço total, custos diretos e indiretos, tais como: materiais,
equipamentos, mão de obra, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e
comerciais, impostos/taxas, despesas com licenças, despesas administrativas,
transportes, BDI e lucro, determinados nas planilhas da contratante, tomando por base
o mês de publicação deste edital; não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esses
ou a qualquer título, devendo os serviços serem efetuados sem ônus
adicionais.encargos sociais, insumos, equipamentos e mão de obra, respectivamente
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todos os tributos, transporte, as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e
comerciais, impostos, taxas e outras necessárias a execução do contrato.
2- CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU LOCAÇÃO
2.1- A prestação dos serviços deverá ser efetuada de acordo com a necessidade, de
acordo com o Projeto Básico que e parte integrante do Edital em que este se encontra
vinculado e conforme Ordem de Serviços expedida pelo setor requisitante que será
devidamente preenchida e assinada pela autoridade competente ou responsável por ela
designado.
2.2- A Licitante, obriga-se a efetuar os serviços obedecendo todos os critérios
estabelecidos neste Edital, com todas as características, itens de segurança e
determinações impostas por normas vigentes para cumprimento do referido objeto como
do MINISTÉRIO DA SAÚDE, da ANVISA, do CREA, etc. e deverá ser acompanhada
da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços.
2.3- A Administração reserva-se o direito de não aceitar quaisquer serviços em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o
instrumento contratual e aplicar o disposto no Art. 24, inciso XI da Lei Federal nº
8.666/93.
2.4- O item licitado será recebido de forma provisória até que se proceda à verificação
de que correspondem ao que foi solicitado e somente após terá recebimento definitivo
que por sua vez, trata da ACEITAÇÃO FINAL, depois de realizada avaliação que
confirme a adequação do objeto aos requisitos e especificações exigidas.
2.4.1- O recebimento provisório será feito mediante Recibo Provisório.
24.2- O prazo entre o recebimento provisório e o permanente será de no máximo
5(cinco) dias a contar da data da expedição do recibo.
2.4.3- A Administração rejeitará, no todo ou em parte, todos os serviços que estiverem
desacordo com o contratado.
2.4.4- No recebimento e aceitação serão observadas, no que couber, as disposições
contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8666/93.
3- CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1- Para fazer face às despesas decorrentes do objeto do contrato, serão utilizados
recursos do Orçamento vigente do Município, sob a(s) seguinte(s) rubrica(s):
Ficha
Fonte

Dotação Orçamentária

Descrição

455/100

00009001.1545100172.129 33903900000 -

Manutenção de Logradouros Públicos - Outros
Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 100 Recursos Ordinarios

4- CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO
4.1- O pagamento se dará até o 10º (décimo) dia útil do mês 38subsequente do
faturamento, após os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização da
contratante a contar da apresentação da nota fiscal e/ou documento equivalente e
mediante apresentação do CRF do FGTS, CND do INNS e CND Federal e Divida Ativa
da União, podendo estas serão confirmadas via internet pela contratante.
4.2- Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão
efetuados após confirmação do recebimento permanente e aprovação da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento, Desenvolvimento e Recursos Humanos.
4.3-A contratada deverá informar à contratante, seu número de conta corrente e
identificação do banco a ser efetuado o crédito que será pago em moeda corrente
nacional.
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4.4-Deverão constar das faturas, obrigatoriamente, o número do termo contratual,
descrição das parcelas dos serviços executados com os respectivos valores, destaque
quanto a retenção para seguridade social e ISSQN, em anexo o atestado de execução do
serviço, bem como folha de pagamento alusiva ao respectivo contrato, e as certidões
negativas do domicilio da contratada, INSS e FGTS.
4.5-A contratante dará quitação quanto à retenção do INSS e ISSQN dentro dos prazos
legais e encaminhados a contratada.
4.6- A mão de obra a ser empregada na execução dos serviços será de inteira
responsabilidade da contratada.
4.7- Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, este deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
4.8- Em caso de irregularidade na nota fiscal e ou documento equivalente, o prazo para
pagamento será contado a partir da reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
4.9- Se os itens licitados não forem executados de acordo com as condições contratuais,
o pagamento ficará suspenso até seu esclarecimento devidamente justificado.
5- CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA
5.1- O presente CONTRATO entra em vigor a partir da data de sua assinatura e terá sua
validade por12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos
Serviços, prorrogáveis por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta meses) bem como
alterado se houver interesse das partes consoante às disposições contidas nos artigos 57
e 65 da Lei 8.666/93.
5.2- Como condição para celebração de possíveis aditivos, a licitante vencedora deverá
manter as mesmas condições de habilitação.
5.3-Os prazos e obrigações previstos neste CONTRATO vigorarão independentemente
de aviso extrajudicial, bem como de interpelação ou notificação judicial.
6- CLAUSULA SEXTA: DA REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
6.1- O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observando o
interregno mínimo de 12 meses, contados da data de sua assinatura pela variação do
INPC.
6.2- Durante a vigência do contrato os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”,
inciso II, art. 65 da lei 8.666/93, e ou de redução do preço praticados no mercado.
6.3- Para caracterização do previsto, a empresa deverá apresentar cópia de Planilhas de
custos, devidamente instruída com as notas fiscais referentes ao mês de julgamento da
licitação, informando sua margem de lucros.
6.4- Para deferimento da revisão, se ocorrida alguma das situações descritas neste
artigo, a Empresa deverá apresentar, a cada mês, Planilha de Custos atualizada,
novamente acompanhada de todas as notas fiscais e demais documentos que a
justifiquem, sendo que a revisão se dará mediante a comprovação do preço paga ao(s)
fornecedor (es), sem prejuízo de pesquisa pelo Município, na condição de Gerenciador.
6.5- O Município se reserva do direito de realizar cotação paralela, para se averiguar os
valores informados nas Planilhas supracitadas. Apresentando-se como uma situação
contornável, através da troca de fornecedores por parte da Empresa, será considerado
injustificado o pedido de revisão, mantendo –se os valores originais.
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7- CLÁUSULA SÉTIMA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
7.1- A administração pode alterar esse contrato quando necessário em acréscimos ou
supressões de até 25% do seu valor atualizado.
7.2- Estes acréscimos ou supressões serão efetuados proporcionalmente ao item
licitado e contratado.
7.3- A Contratada é obrigada a aceitar, nas condições desse contrato, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os limites admitidos.
7.4- O prazo de execução do objeto desse contrato poderá ser aumentado ou
diminuído proporcionalmente aos acréscimos ou supressões que por acaso ocorrem
7.5- Acima desse percentual só são permitidas as supressões e desde que celebrada à
partir de acordo entre as partes.
CLÁUSULA OITAVA: DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES
8.1- DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1.1- Executar os trabalhos dentro dos parâmetros técnicos exigidos, observando a
legislação que rege a matéria.
8.1.2- Cumprir as determinações da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas posteriores
alterações, no que pertine ao artigo 6º, inciso IX, alínea “d”, que regulamenta o artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e a Lei nº 6.514/77, que trata das Normas
Técnicas de Saúde e Segurança do Trabalho.
8.1.3- Assumir inteira responsabilidade civil, trabalhista, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela empresa em
decorrência do cumprimento contratual, arcando com a remuneração e encargos
trabalhistas, previdenciárias ficais, comerciais e outros já elencados neste diploma,
respondendo também por causas trabalhistas e responsabilizando integralmente por
danos eventuais que venham causar ao Município de Almenara/MG, às pessoas e bens
de terceiros, por si e por seus representantes legais, preposto e empregados no
atendimento ao objeto deste Contrato, isentando o município de todas e quaisquer
reclamações e ou responsabilidades que possam surgir em decorrência dos mesmos.
8.1.4- Cumprir todas as normas de segurança do trabalho, fornecer inclusive os
respectivos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, aos seus funcionários.
8.1.5- Programar, quando solicitado, visitas ao local dos serviços em conjunto com a
fiscalização do Município de Almenara;
8.1.6- Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para
representá-lo junto à fiscalização do Município de Almenara;
8.1.7- Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a
fiscalização do Município de Almenara, que lançará a devida justificativa no Diário
Específico;
8.1.8- Acatar toda orientação advinda do Município de Almenara com relação ao objeto
contratual,
8.1.9- Manter durante toda a vigência do contrato em compatibilidade com as
obrigações assumidas no edital em que este contrato se encontra vinculado, inclusive
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
8.1.10- Atender as Ordens expedidas pela Prefeitura Municipal, assumindo inteira
responsabilidade sobre os serviços prestados.
8.1.11- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços e equipamentos utilizados
atentando para as especificações técnicas exigíveis.
8.1.12- Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou
em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções
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resultantes da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem
qualquer custo adicional ao Município.
8.1.13- Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo
Município com respeito à execução do objeto. 24.10.
8.1.14- Providenciar crachás de identificação para todo o pessoal empregado na
execução dos serviços, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da
CONTRATADA e a assinatura do responsável pela sua emissão, o uso do crachá será
obrigatório durante todo o período de permanência do empregado no local de execução
dos serviços.
8.1.15- Utilizar materiais novos que satisfaçam rigorosamente as especificações
constantes do Termo e normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais
consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT.
8.1.16- Utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qualificados, treinados
e capacitados, observado o perfil básico exigido nas especificações técnicas.
8.1.17- Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados
pelo Município.
8.1.18- Manter o local dos serviços sempre limpo e desembaraçado, durante todo o
decorrer dos serviços, providenciando, constantemente, a remoção dos entulhos e
materiais excedentes que deverão ser acondicionados em caçambas, em local indicado
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
8.1.19- Providenciar Diário de Obras para registro de todas as atividades, ocorrências e
demais fatos relativos aos serviços.
8.1.20- Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos
serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.
8.1.21- Executar os serviços observando todas as exigências do edital Pregão Presencial
007/2019 e seus Anexos
8.1.22- Fornecer informações, documentos e itens licitados nos prazos e formas que lhe
forem solicitados.
8.1.23- Não transferir ou ceder suas obrigações contratuais, no todo ou em parte, a
terceiros exceto no caso do transporte e destinação de resíduos de saúde.
8.2- DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.2.1- Emitir as Ordens devidamente preenchidas e assinadas pela autoridade
responsável.
8.2.2- Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, bem como efetuar o pagamento
nas condições avençadas.
8.2.2.1- O acompanhamento e a fiscalização, assim como o recebimento e a conferência
dos itens fornecidos serão efetuados por funcionário nomeado pelo Secretário Municipal
de Administração, que comunicará qualquer irregularidade encontrada, fixando-lhe
prazo para corrigi-la.
8.2.2.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
no cumprimento do objeto contratual, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não
implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.2.3- Notificar a Contratada, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais
imperfeições, fixando o prazo para sua correção.
8.2.4- A licitante deverá providenciar a imediata correção de falhas ou irregularidades
constatadas pela Prefeitura de Almenara referente às condições firmadas neste contrato.
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8.2.5- Observar para que durante toda a vigência do mencionado contrato sejam
mantidas todas as exigências contratuais.
9- CLÁUSULA NONA: DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS E DA
ABRANGÊNCIA
9.1- O não exercício de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, não
constituirá causa de novação ou renúncia dos mesmos, os quais poderão ser exercidos a
qualquer tempo.
9.2- O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os
termos e cláusulas deste CONTRATO.
10–CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1- A contratada será obrigada a facilitar meticulosa fiscalização da execução dos
serviços contratados, facultando a fiscalização a qualquer hora. Deverá, também,
facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se
encontrem materiais destinados à execução dos serviços, mesmo que em propriedade de
terceiros.
10.2-O controle e fiscalização dos serviços serão realizados pela Secretaria Municipal
de Obras, Transportes e Urbanismo.
10.3- A medição e o pagamento serão calculados em toneladas transportadas, dispostas
no aterro e tratadas.
10.4-Os resíduos que forem submetidos a tratamento devem ser pesados separadamente
dos possíveis resíduos não submetidos a tratamento.
10.5-A contratada deverá mensalmente apresentar um certificado do tratamento dos
resíduos de serviços de saúde.
10.6-As exigências e a função da fiscalização não eximem a contratada das
responsabilidades assumidas na execução do serviço.
10.7- A contratada deverá fornecer a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas
as informações relativas à execução dos serviços, sem que tal atitude implique em
responsabilidade da fiscalização sobre a ação da mesma.
10.8-Caberá à contratada fornecer e conservar, pelo período que for necessário,
equipamentos adequados e contratar mão-de-obra idônea, que possam assegurar a
execução satisfatória dos serviços.
10.9-A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não,
os serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,
disciplinares, de segurança ou outros
10.10-O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além da
aplicação das sanções previstas neste edital e no contrato, na forma do Art. 78 da Lei
8.666/93.
10.10.1-Falência, Concordata ou Dissolução da Contratada, requeridas, homologadas ou
decretada.
10.10.2- Por infração ou inexecução a qualquer das Clausulas ajustadas.
10.10.3-Sub-contratação total dos serviços Contratados.
11- DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1- É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Pregão, nos termos do
art. 72 da Lei nº 8.666/93. 33.2.
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11.1.1- A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante autorização
prévia e expressa do Município, nos seguintes limites:
11.1.1.1-exclusivamente nos casos de notória especialização, execução de atividade
meio e/ou de serviços em atraso.
11.1.1.2- A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação,
pelo Município, da documentação do pretendente subcontratado, que deverá ser
apresentada para a assinatura o contratocom antecedência mínima de 15 (quinze) dias da
data prevista para início dos trabalhos.
11.1.1.3- Deverá ser exigido das empresas subcontratadas a apresentação dos
documentos de habilitação exigidos, especialmente quanto à habilitação jurídica,
regularidade fiscal e qualificação técnica.
11.2- À CONTRATADA caberá a fiscalização dos serviços e da regularidade trabalhista
em relação ao serviço subcontratado.
11.3- A subcontratação de partes do objeto não libera a CONTRATADA de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o
Município, pela parte subcontratada.
11.4- A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os
direitos ou obrigações decorrentes deste Contrato.
12- CLÁUSULA DECIMASEGUNDA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DA
NÃO INTERRUPÇÃO DO CONTRATO
12.1- Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos
estipulados no artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Contratante, com
a apresentação das devidas justificativas.
12.2- A Contratada, em decorrência dos princípios da continuidade do serviço público
e da supremacia do interesse público sobre o particular, não poderá interromper a
execução deste Contrato.
13- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO
13.1- A rescisão do presente CONTRATO se dará:
13.1.2-AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que
verificada a conveniência para a Contratante.
13.1.3-UNILATERALMENTE a qualquer tempo por decisão fundamentada, pelo
Contratante, diante do não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações
assumidas por esta no presente CONTRATO, e/ou pela verificação das hipóteses
previstas nos incisos do Art. 78, da Lei nº 8.666/93 em especial:
a) Atraso injustificado, a juízo da Contratante, no objeto contratual e nas condições e
prazos estipulados neste Contrato;
b) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
c) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
d) Dissolução da empresa;
e) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a
juízo da Contratante, prejudiquem a execução deste Contrato;
f) Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão, de fundos que
caracterizem a insolvência da Contratada;
g) Razões de relevante interesse e amplo conhecimento público;
h) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução deste Contrato.
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ou diante da ocorrência de fato superveniente ou circunstância desabonadora da
Contratada, sem prejuízo das sanções estabelecidas no presente CONTRATO,
assegurará à Contratante o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através
de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem
prejuízos...
13.1.4- JUDICIALMENTE, nos termos da legislação processual em vigor.
Parágrafo Único - Não caberá qualquer direito indenizatório à Rescisão Amigável.
14- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO E DO VINCULO
EMPREGATICIO:
14.1- Este Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em
parte.
14.2- Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo
empregatício com a Contratante, correndo por conta exclusiva da primeira todas as
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as
quais se obrigam a saldar na época devida por terceiros devidamente contratados.
15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL:
15.1- Este Contrato acha-se vinculado, independentemente de transcrição, ao Processo
Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 e seus Anexos e à
Proposta de Preços da Contratada, devendo recorrer ao mesmo caso necessário para
dirimir ou solucionar quaisquer problemas contratuais.
15.2- Aplica-se a este Contrato, as normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de
21 de junho de 1993, especialmente aos casos omissos.
16- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O descumprimento das obrigações estabelecidas nas cláusulas contratuais
sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei de
Licitações Públicas e Contratos, sendo:
a) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato a ser firmado entre o MUNICÍPIO e a
CONTRATADA, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente.
16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratual, a administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato a ser firmado com a
licitante vencedora, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
16.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às
penalidades tratadas nos itens anteriores:
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16.3.1. Pelo não fornecimento dos produtos contratados, de acordo com as
especificações técnicas, seus anexos e da proposta da CONTRATADA, dentro do
prazo proposto.
16.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do Município e no que
couber, às demais penalidades referidas no capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
16.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pelo Município, em relação a um dos fatos arrolados a CONTRATADA ficará
isenta das penalidades mencionadas.
16.6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com o Município e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
16.7. Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens
anteriores será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos serviços
prestados, corrigido e atualizado, acumulável com as demais sanções, inclusive
rescisão contratual, se for o caso.
16.8. Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento de contrato,
este ficará sujeito ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor total ora contratado, a
título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior.
16.9. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes
remanescentes convocados em virtude da não aceitação para firmar contrato da
primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação
de qualquer das empresas.
16.10. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos contados da comunicação oficial da CONTRATADA, podendo,
ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da
CONTRATANTE.
17- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:DA PUBLICAÇÃO
17.1- Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato do Contrato e de
seus eventuais Termos Aditivos, em órgão de Imprensa Oficial do Município.
18- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO
FORO:
18.1- Este contrato é regido por estas cláusulas e pela legislação específica, entre elas a
Lei Federal no 8.666/93.
18.2- Este contrato origina-se do PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
18-3- A administração poderá efetuar no todo em parte o objeto deste contrato.
18.4- Assegura-se à Prefeitura o direito de, a qualquer tempo, revogar o presente
Procedimento Licitatório, por interesse público, sem que caiba a qualquer dos
Licitantes, direito a indenização de qualquer espécie.
18.5- Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, com base em normas
jurídicas e administrativas aplicáveis e nos princípios gerais de direito.
18.6- Ocorrendo rescisão contratual, qualquer que seja a causa, poderá o Contratante
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo ou
revogar a licitação, além de aplicar as devidas penalidades ao convocado que não
assinar convocar as demais concorrentes obedecida a ordem de classificação.
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18-7- Fica eleito o Foro da Comarca de Almenara – MG, para dirimir quaisquer
questões relativas a interpretações, aplicação e execução do presente CONTRATO,
renunciando as partes de outro qualquer por mais privilegiado que possa ser.
E, por estarem justos e concordados, firmam o presente CONTRATO em 03 (três)
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Almenara/MG, _____________________________ 2019.

ADEMIR COSTA GOBIRA
Prefeito Municipal
Contratante
Contratada
TESTEMUNHAS:
12Nome:____________________________ Nome: ___________________________
CPF:_____________________________ CPF: ____________________________
Assinatura: _______________________ Assinatura: _______________________
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ANEXO VIII DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019

MODELO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto para efeito de participação na Licitação modalidade Pregão Presencial nº.
007/2019, que o (a) Engº. (a) ................................................, CREA nº. ...................,
responsável técnico da empresa ..................................................., CNPJ............., com
sede......................., compareceu às 00:00 HS, no Município de Almenara/MG, onde,
acompanhado pelo Servidor Público, ____________________________ efetuou
vistoria nos locais que serão prestados os serviços previstos no Edital da licitação
supramencionada.

Local data

Assinatura do Responsável Técnico Municipal

*Este documento deve ser preeenchido pelo responsável da Prefeitura e deverá estar dentro do envelope Habilitação
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ANEXO IX DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA
A empresa............................., CNPJ n.º..........................., por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº .................... e CPF N.º............, DECLARA, sob as penas da lei, que
renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços
constantes do objeto do Pregão Presencial nº 007/2019 e reconhece que o quadro
técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços,
bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita
elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório.

Local e data

Assinatura do representante legal

*Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa e estar dentro do envelope
habilitação devidamente preenchido e assinado
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ANEXO X DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do
presente processo licitatório modalidade Pregão Presencial 007/2019, em cumprimento
ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica
indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s)
responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão)
o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do
objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante
prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo
profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com
relação ao anterior, bem como as demais comprovações, do(s) seguinte(s)
profissionai(s):.
Profissão, Nome, Número no Conselho
Declaramos ainda, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação,
disponibilizaremos das instalações, dos equipamentos e dos veículos
necessários para execução dos serviços a serem pactuados.
Almenara - MG, .........de..........................de 2019.

________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da licitante

*Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa

adequados e
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ANEXO XI DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE APTIDAO PARA
DESEMPENHO DE ATIVIDADE

A .............................. (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º ................, por
intermédio

de

seu

representante

legal

que

esta

subscreve,

o(a)

Sr.(a)

.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º................................
e do C.P.F. n.º ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei, possui
comprovação de aptidão para desempenho de atividade com características, quantidades
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, nos termos do art. 30, inciso II e
parágrafo 1º da Lei 8.666/93.

Almenara - MG, .........de..........................de 2019.

________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da licitante

*Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa
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ANEXO XII DO EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 012/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019
PROJETO BÁSICO
Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados em
conformidade com o presente edital, atendidas as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT e outras normas correntes de execução de serviços afins e
demais elementos técnicos, especialmente os constantes neste e demais anexos.
À Prefeitura desde logo fica reservado o direito de propor e solicitar a implantação de
alternativas operacionais dos planos e metodologias previstos neste edital, de forma a
assegurar a melhoria da qualidade dos serviços e/ou a redução dos respectivos custos,
respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o disposto no artigo 65 da
Lei n° 8.666/93.
Os quantitativos constantes deste PROJETO BÁSICO não implicam em obrigatoriedade
de contratação pela Administração, não podendo ser exigidos nem considerados
como referência para pagamento, durante a vigência do Contrato, servindo apenas
como referencial para a elaboração das propostas dos licitantes. Tais quantitativos
poderão sofrer acréscimos ou supressões, sem que isso justifique motivo para indenizar
o adjudicatário do certame.
Serão pagos os serviços EFETIVAMENTE executados.As medições mensais, portanto,
não se resumirão simplesmente em se dividir o valor final licitado pelo período da
contratação.
1. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:
1.1- Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para
execução por menor preço global, sob regime de empreitada a preços unitários, por
medição, dos serviços de limpeza urbana no município de Almenara – MG,
compreendendo:
a)Coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e por contêiner com seu
transporte até o local indicado pela Prefeitura;
b) Coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde originários de estabelecimentos
hospitalares, laboratórios de análises clínicas, clínicas veterinárias, centros de saúde,
clínicas odontológicas, farmácias e similares;
c)Varrição manual e mecânica de vias públicas e coleta de varrição;
d)Coleta e remoção de animais mortos.
e)Capina manual e mecânica e coleta de capina;
f)Pintura de meio fio e remoção de resíduos;
g)Limpeza de bocas de lobo, sarjetas e canaletas e remoção de resíduos,
h)Coleta de entulho;
i)Limpeza de feiras livres e mercados municipais;
j)Operação de aterro controladode resíduos sólidos domiciliares e comerciais;;
k)Coleta e transporte de podas;
l)Raspagem e coleta de areia em ruas asfaltadas;
m)Varrição e manutenção de praças;
n)Coleta de resíduos de abatedouro municipal, bovinos, suínos e caprinos.
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1.2- Os serviços só poderão ser executados depois de recebida a devida “Ordem de
Serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, os
quais deverão constar a especificação dos serviços.
1.3- Quando do início dos serviços, deverá dispor de instalações no Município, com
infraestrutura adequada para execução dos serviços licitados.
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Para fins da presente licitação os serviços são discriminados a seguir:
A- COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS:
2.1- Definição
2.1.1- No presente objeto de licitação, a coleta e transporte de resíduos domiciliares e
comerciais, visa o recolhimento de todos e quaisquer resíduos ou detritos apresentados
regularmente ou esporadicamente nas vias e logradouros públicos, originários de
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e
residenciais, acondicionados em sacos plásticos ou recipientes reutilizáveis com
volume de até 100 (cem) litros, sendo posteriormente encaminhados ao local de
destinação final indicado pela CONTRATANTE.
Não se enquadram os resíduos de serviços de saúde, a não ser quando a unidade
executar a separação interna entre resíduos infectantes e não infectantes, caso em que
serão coletados os resíduos não infectantes. Também se enquadra nesta definição o lixo
público resultante da limpeza de vias e logradouros públicos. Os resíduos sólidos
urbanos orgânicos e não recicláveis deverão ser encaminhados ao Aterro Controlado do
Município.
Em face do crescimento do número de bares, restaurantes, lanchonetes e afins, bem
como oficinas mecânicas, vidraçarias, serralherias e outros são volumosos e não podem
ser recolhidos em sacolas, até mesmo por questão de segurança, recomenda-se o uso de
caçambas estacionárias, tipo contêiner para a coleta.
2.2- Execução dos serviços
2.2.1- A CONTRATADA deverá executar os serviços de coleta domiciliar em todas as
vias públicas abertas a circulação, ou que venham a ser abertas durante a vigência do
contrato.
2.2.2- A coleta regular dos resíduos domiciliares e comerciais será executada com
veículos compactadores e deverá apresentar frequência diária e alternada, sendo que a
frequência alternada será de 3 (três) vezes por semana, no período diurno e/ou noturno,
devendo ser recolhidos todos os resíduos domiciliares/comerciais, desde que
devidamente acondicionados, de acordo com o projeto básico fornecido e o projeto
executivo apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo Município.
2.2.3- A coleta regular domiciliar/comercial deverá compreender os seguintes resíduos
devidamente acondicionados em embalagens ou recipientes de até 100 (cem) litros;
 Resíduos domiciliares;
 Materiais de varredura domiciliar;
 Materiais originários de estabelecimentos públicos institucionais, de
prestação de serviços e comerciais, acondicionados em recipientes de até
100 (cem) litros;
2.2.4- Entulho de obras públicas ou particulares, terra, areia, podas de arborização
pública ou grandes jardins, resíduos de mudança de domicílios ou de reformas de
estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, cuja produção exceda 50
(cinquenta) quilos não estão compreendidos na conceituação de resíduos domiciliares
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para efeito de coleta obrigatória. Nesse caso, os resíduos deverão ser levados ao ponto
de destino final pelo próprio gerador.
2.2.5- Deverão ser excluídos da Coleta Domiciliar e Comercial os seguintes tipos de
resíduos:
a) Animais mortos de pequeno e grande porte;
b) Entulho, ferro e sobra de materiais de construção, conforme o descrito no item 2.2.4;
c) Restos de móveis, mudança, colchões e outros similares;
d) Podas de árvores;
e) Resíduos líquidos de qualquer natureza;
f) Lotes de medicamentos e mercadorias;
g) Resíduos provenientes de estabelecimentos industriais;
h) Lixo e resíduos hospitalares.
2.2.6- A CONTRATADA deverá enviar comunicação à CONTRATANTE para as
devidas providências quando o volume dos resíduos domiciliares oriundos de
estabelecimentos comerciais, institucionais e de prestação de serviços excederem a 100
(cem) litros diários por estabelecimento.
2.2.7- Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor à via
pública, a coleta deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar
os resíduos apresentados na via pública, e transportá-los até o veículo coletor.
2.2.8- O recolhimento dos sacos plásticos ou dos recipientes com resíduos pelo coletor
se dará apenas se os mesmos estiverem apresentados na via pública – método direto.
2.2.9- A CONTRATADA deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares, sejam
quais forem os recipientes utilizados para seu acondicionamento, devendo a mesma
comunicar os munícipes das exigências legais, e na reincidência, comunicar o fato à
fiscalização da CONTRATANTE para as devidas providências.
2.2.10- A coleta domiciliar/comercial nas áreas mais congestionadas deverá ser
obrigatoriamente noturna, para evitar a obstrução das vias de maior movimento pelos
caminhões coletores, podendo ser diurna nas demais áreas.
2.2.11- Nas áreas onde a frequência de coleta ocorre em dias alternados, não poderá
haver intervalo superior a 72 (setenta e duas) horas entre 2 (duas) coletas consecutivas,
ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar a coleta quando isto ocorrer, mesmo em
dias de feriados civis e religiosos, de forma que o serviço não venha sofrer
descontinuidade.
2.2.12- A equipe mínima para a realização da coleta dos resíduos, por caminhão coletor
compactador de no mínimo 15m3, será constituída de: 01 (um) motorista e, no mínimo,
03 (três) coletores de lixo,ferramentas e utensílios necessários à perfeita realização dos
trabalhos.
2.2.13- Os trabalhadores deverão ser instruídos quanto à proibição de algazarras ou
trabalhos que perturbem os cidadãos.
2.2.14- Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de coleta e transporte deverão ser
instruídos sobre a maneira de efetuar o trabalho com qualidade, devendo-se apresentar
nos locais e horários de trabalho equipados e uniformizados.
2.2.15- A coleta e transporte de resíduos domiciliares ocorrerá de segunda-feira a
sábado, de acordo com as frequências e períodos determinados abaixo:
Rota
A

Bairro
Cidade Nova

Turno
Matutino/noturno

Quant.
Estimada/mês

Frequência
Segunda
sábado

a

56 ton.
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B
C

D

E

F

G
H
I

Bares,
lanchonetes e
afins e escolas.
São Pedro e São
Judas Tadeu
Pedro Gomes,
Planalto, Parque
São
João(Jardim
Paraíso)
São
Francisco
Cidade Verde,
Darwin
Cordeiro
e
Adelita Torres
(Resid. Cidade
Jardim)
João
Fazendeiro,
Panorâmico,
Bela Vista e
Santo Antônio.
Centro
Resid. Monte
das Oliveiras
São José do
Prata (Sacode)

Total estimado por mês

Matutino

Segunda
sábado

Matutino/Noturno

Segunda, quarta
e sexta-feira
Terça, quinta e
sábado

208 ton.

Matutino/vespertino

Segunda, quarta
e sexta-feira

97 ton.

Matutino

Terça, quinta e
sábado.

105 ton.

Vespertino/Noturno

Segunda
a
domingo
Terça, Quinta e
sábado.
Seg. a Sábado

340ton.

Matutino/vespertino

Matutino
Matutino

a

54 ton

105 ton.

22 ton.
08 ton.

995 Ton.

2.2.16- A contratada poderá apresentar estudo técnico propondo possível readequação
de rota desde que a frequência e turnos de coleta apresentados permaneçam conforme
projeto básico.
2.2.17- Caberá à contratada apresentar proposição de itinerário da coleta dentro de cada
rota, devendo os mesmos ser representados em mapas viários e disponibilizados à
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo impressos, em escalas
compatíveis, e por meio magnético, para aprovação, antes do início da prestação dos
serviços;
2.2.18- Os funcionários da CONTRATADA deverão recolher e transportar os
recipientes e sacos plásticos, com cuidado e depositá-los no veículo coletor, evitando o
derramamento de resíduos nas vias públicas.
2.2.19- Todos os veículos coletores deverão estar equipados com pá e vassoura.
2.2.20- Os resíduos domiciliares apresentados nas vias públicas que tiverem tombado
dos recipientes, por qualquer motivo, ou que caírem durante o processo de coleta,
deverão necessariamente ser varrido e recolhido.
2.2.21- No caso dos resíduos serem apresentados em sacos plásticos, a equipe deverá
tomar todas as precauções, para evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-los
na caçamba do veículo. Se houver derrame de resíduos, estes deverão ser varridos e
recolhidos.
2.2.22- A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções para evitar o
transbordamento de carga do veículo para a via pública, durante o transporte dos
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resíduos. Caso isso ocorra, deverá ser imediatamente varrido e colocado novamente no
compactador.
2.2.23- Durante o percurso de deslocamento para a descarga no destino final, todas as
tampas de abertura do veículo coletor deverão estar completamente fechadas. As
mesmas poderão estar abertas apenas quando da execução da coleta.
2.2.24- Fica expressamente proibida a permanência de resíduos de um dia para outro no
interior do equipamento coletor, salvo por motivo de pane ou outro incidente ocorrido
com o veículo, o que deverá ser imediatamente comunicado à Fiscalização.
2.2.25- Quanto ao pessoal, além do uniforme convencional e calçado adequado, os
coletores e varredores deverão usar luvas durante a coleta e as capas protetoras em dias
de chuva, além de outro eventual vestuário de segurança, tal como uniforme com faixa
reflexiva, boné, etc. Se as condições de serviço o exigirem, deverão ser adotadas todas
as medidas de segurança necessárias ao pessoal da coleta.
2.2.26- A descarga dos resíduos será feita no Aterro Controlado, sendo expressamente
proibidas sua garimpagem, separação e outra destinação pela equipe da coleta ou por
terceiros.
2.2.27- Todos os veículos coletores carregados de resíduos sólidos deverão ser pesados
pela Contratante que emitirá relatórios diários das quantidades
2.2.28- A CONTRATADA deverá realizar a coleta nos dias de feriados e pontos
facultativos e aos domingos nos locais determinados pela CONTRATANTE, de acordo
com a necessidade, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.
2.2.29- A Prefeitura de Almenara poderá solicitar à CONTRATADA que aumente o
número de viagens, o número de veículos coletores ou de pessoal necessário para a
execução dos serviços nos casos em que se constatar aumento dos resíduos a recolher
em consequência de acréscimo da população, do número de estabelecimentos,
institucionais, prestadores de serviços ou por qualquer outra ocorrência não prevista.
2.3- Veículos e Outros Equipamentos
2.3.1- Os veículos automotores e equipamentos apresentados pela CONTRATADA
para realização dos serviços deverão ser adequados e estarem disponíveis num prazo
máximo de 48(quarenta e oito) horas após a assinatura do contrato, ou seja, que os
equipamentos estejam devidamente instalados nos chassis dos veículos e que o
conjunto esteja em perfeitas condições de operação.
2.3.2- Considerando que os resíduos comerciais de bares, restaurantes, supermercados,
lanchonetes, vidraçarias, serralherias, oficinas e similares são volumosos e nem sempre
podem ser coletados de forma convencional em sacos plásticos, deverá ser utilizado
contêiner a ser instalado nos locais concentradores desses estabelecimentos comerciais,
ficando excluídos da rota de coleta convencional.
2.3.3-As marcas, modelos e outras características dos veículos propostos para a
realização dos serviços ficam a critério da LICITANTE, desde que observadas as
exigências e condições expressas no Edital e Anexos.
2.3.4- A CONTRATADA deverá colocar no mínimo 03 (três) veículos coletores
compactadores para execução do plano de trabalho de coleta e transporte de resíduos
domiciliares/comerciais.
2.3.5-Para início da operação, a frota de veículos coletores e equipamentos a serem
fornecidos pela Contratada para implantação dos serviços, deverão ter ano de
fabricação igual ou superior a 2010 (dois mil e dez) e deverão ser adequados e estar
disponíveis para uso imediato, com os equipamentos devidamente instalados nos
chassis.
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2.3.6- Os veículos deverão possuir carrocerias do tipo especial para coleta e transporte
de resíduos, de modelo compactador, devendo ser fechadas e estanques para evitar o
despejo de líquidos nas vias públicas e serem providas de mecanismo de descarga
automático.
2.3.7- Os veículos coletores deverão estar equipados com equipamentos de sinalização
conforme a legislação de trânsito em vigor.
2.3.8- A pintura dos veículos e equipamentos deverá ser feita obrigatoriamente de
acordo com as cores, dizerem e padrões determinados pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da primeira
Ordem de Início dos Serviços para adequar a sua frota aos padrões estabelecidos de
pintura.
2.3.9- Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, inclusive
a unidade reserva. Ressalta-se nessa exigência:
 Perfeito funcionamento do velocímetro e odômetro;
 Perfeito estado de conservação da pintura;
 Limpeza geral do veículo e equipamento, constituindo obrigação contratual a
lavagem e desinfecção da caçamba compactadora ou carroceria, com produtos
específicos para este fim.
2.3.10- A LICITANTE vencedora deverá apresentar um plano de manutenção
preventiva de seus equipamentos e apresentar à Fiscalização, quando solicitados,
relatórios referentes a essa manutenção.
2.3.11- Os veículos devem trazer as indicações necessárias ao reconhecimento da
CONTRATADA e telefone para reclamações, de acordo com o modelo padronizado
pela CONTRATANTE, além das placas regulamentares.
2.3.12- A CONTRATADA deverá instalar e manter um serviço de atendimento ao
cliente, cujo número do telefone deverá estar em local visível em todos os
equipamentos.
2.3.13- Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços deverão respeitar os
limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes.
2.3.14- Será permitida a exploração de publicidade nos veículos e equipamentos ou nos
uniformes dos empregados envolvidos na execução dos serviços, mediante autorização.
Somente deverão constar dizeres ou símbolos autorizados pela CONTRATANTE.
2.3.15- A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, exigir a troca de veículo ou
equipamento que não seja adequado às exigências dos serviços.
2.3.16- A CONTRATADA deverá manter junto à CONTRATANTE cadastro
permanente atualizado de veículos e equipamentos, não sendo permitida a substituição
sem prévia anuência da CONTRATANTE.
2.3.17- A CONTRATADA deverá providenciar de imediato a substituição dos
equipamentos que estejam em manutenção preventiva ou avariados.
2.3.18- Todos os veículos coletores deverão conter um prefixo operacional. Estes
prefixos constarão nos relatórios de atividades e relatórios de pesagem.
2.4- Medição
2.4.1- A medição do serviço será efetuada por tonelada coletada, transportada e pesada.
A pesagem deverá ser realizada no Aterro Controlado do Município, sob a fiscalização
da Contratante, que emitirá boletim mensal da aferição.
2.4.2- A medição do serviço será efetuada pela multiplicação do peso dos resíduos
sólidos de cada viagem, explícitos nos tickets emitidos pela balança localizada no local
de destinação final, multiplicado pelo preço unitário proposto pela CONTRATADA em
sua proposta comercial.
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2.4.3- O peso dos resíduos sólidos de cada viagem será determinado através da
subtração da tara do veículo compactador (peso líquido) do peso total bruto (PTB)
impresso nos tickets de medição.
B- COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE:
1. Definição:
Entendem-se como resíduos de serviços de saúde gerados por órgãos públicos
municipais todos aqueles provenientes de hospitais, farmácias, laboratórios de análises
clínicas, ambulatórios, odontológicas e veterinárias, unidades básicas de saúde, postos
de saúde, prontos socorros, animais mortos de pequeno porte (animais com peso inferior
100Kg ), ou que quanto a sua natureza possa ser considerado como lixo séptico.
2. Execução dos Serviços:
2.1 A coleta dos resíduos de serviços de saúde gerados pelos órgãos municipais deverá
ser executada nos estabelecimentos públicos indicados pela contratante, com frequência
diária. No decorrer do contrato, esta listagem poderá ser revisada e/ou ampliada.
2.2 Seguindo determinação de RESOLUÇÃO CONAMA Nº 05/93, a CONTRATADA
fará a coleta, transporte dos resíduos dos serviços de saúde e dos postos municipais,
clínicas médicas e veterinárias, laboratórios e demais estabelecimentos geradores de
RSS (Resíduos de Serviços de Saúde), segundo a NBR 12807, 12808, 12809 da ABNT.
Para tanto os estabelecimentos geradores e a contratada seguirão as Normas Técnicas da
ABNT, bem como todas as legislações Municipais, Estaduais e Federais vigentes
quanto à separação dos resíduos, transporte interno, armazenamento e
acondicionamento.
2.3 Os resíduos de serviços de saúde à disposição para o recolhimento deverão estar
devidamente acondicionados de acordo com as suas características, em sacos plásticos e
ou recipientes impermeáveis, resistentes à punctura, ruptura e vazamentos, conforme
indicado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
2.4A coleta será feita de maneira diferenciada, em veiculo de carroceria metálica,
fechada, estanque, sem compactação e de fácil carga e descarga, de acordo com as
legislações vigentes.
2.5 O veículo utilitário deverá estar provido de carroceria revestida internamente com
material de superfície lisa, de cantos arredondados, impermeável, lavável e apresentar
capacidade mínima de 3,0 (três) metros cúbicos e grade protetora entre a carroceria e a
porta traseira do veículo, evitando derramamento de material e vazamento de líquido
durante a prestação dos serviços.
2.6 Os veículos deverão ser lavados com produtos desinfetantes.
2.7 A contratada devera lavar os uniformes do pessoal envolvido na execução da coleta,
desinfetando-os.
2.8 Deve constar no veículo coletor em local visível, o nome do município, o nome da
empresa coletora, as especificações dos resíduos transportáveis, com número e código
estabelecido na NBR 10.004 da ABNT.
2.9 Em caso de acidente, a CONTRATADA deverá retirar os resíduos do local atingido,
efetuando a limpeza e desinfecção simultânea, mediante desinfetantes conforme
indicado na NBR 9190 da ABNT.
2.10 Em caso de acidente a CONTRATADA deverá notificar imediatamente a
CONTRATANTE e os órgãos estaduais de controle ambiental e de saúde pública.
2.11 Durante a execução dos serviços, o sistema de carga e descarga, deverá ser de
forma a não permitir o rompimento dos recipientes.
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2.12 O tratamento dos RSS deverá ser realizado por empresa devidamente licenciada
pelo órgão ambiental competente do Estado (SEMAD/COPAM), que autorize a unidade
de resíduos a executar os serviços de tratamento e destinação dos resíduos de saúde
(incineração, pirólise, autoclavagem, micro-ondas, radiação ionizante, desativação
eletrotérmica e tratamento químico).
2.13O custo e a escolha da empresa que fará o serviço de destinação final é de
responsabilidade da CONTRATADA, que deverá comprovar a disponibilidade da
empresa através de contrato de prestação de serviços ou similar.
C- VARRIÇÃO MANUAL
RESPECTIVA COLETA.

E

MECÂNICA

DE

VIAS

PÚBLICAS

E

1. Definição
1.1 Define–se como varrição manual de vias e logradouros públicos a operação manual
de limpeza, recolhimento, ensacamento e remoção de todos os resíduos leves e
pesados espalhados nas vias e logradouros públicos, compreendendo a retirada de
quaisquer resíduos soltos que se encontrem ao longo das sarjetas, canteiros e
passeios, inclusive de praças, e o transporte dos resíduos provenientes da varrição
ao destino final.
1.2 A varrição mecânica aumenta a produtividade e a eficácia principalmente nos
pontos de concentração de areia, tais como a avenida Olindo Miranda, Rua
Hermano Sousa, Rua Aleixo Paraguassu e Rua Deraldo Guimarães.
1.3 Farão ainda parte deste serviço o esvaziamento de cestos existentes nas vias
públicas, passeios, calçadões, praças, vielas, etc., para colocação de detritos.
2. Execução dos Serviços
2.1 O plano de trabalho especificando as ruas a serem varridas, o número de varredores
e a frequência dos serviços, deverão ser apresentados a Prefeitura para prévia
aprovação.
2.2 O horário estabelecido no plano de trabalho sugerido pela contratada deverá ser
rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas.
2.3 A CONTRATADA deverá manter regularmente os serviços de varrição geral,
esvaziamento de cestos existentes na vida pública, bem como varrição de resíduos
resultantes de eventos havidos em logradouros públicos.
2.4 A varrição deverá ser executada dos dois lados das vias e logradouros públicos,
inclusive nos canteiros centrais não ajardinados, utilizando-se de sacos plásticos
especiais suficientemente resistentes para evitar o derramamento de resíduos,
enquanto aguarda no passeio seu recolhimento pelos veículos da coleta, no máximo
8 (oito) horas após execução dos serviços.
2.5 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá deslocar as equipes de varrição
para a realização de qualquer outro serviço.
2.6 Todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, bem como os
resultantes da execução dos serviços da varrição deverão ser recolhidos e levados
para o ponto de concentração de forma a não prejudicar o tráfego de veículos e o
trânsito de pedestres.
2.7 Os resíduos gerados nos serviços de varrição deverão ser coletados num prazo
máximo de 8 (oito) horas.
2.8 A coleta desses resíduos deverá ser realizada por veículo coletor compactador e
transportados ao destino final.
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2.9 A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer equipamento e pessoal
necessário em número suficiente para o perfeito desempenho dos trabalhos,
atendendo aos mais modernos e adequados processos de limpeza.
2.10 Cada equipe para a execução dos serviços de varrição manual será constituída
de 2 (dois) varredores e 1 (um) carrinheiro com lutocar, utensílios e ferramentas
necessárias para a perfeita realização dos trabalhos (vassourão, pá de cabo
alongado, enxadas, pás e sacos plásticos.
2.11 Aos domingos e feriados a CONTRATADA deverá disponibilizar 10% de seu
efetivo de varrição a título de plantão.
2.12 Os resíduos provenientes dos serviços de varrição de vias e logradouros públicos
deverão ser recolhidos, por veículo coletor compactador de lixo especifico, uma vez
que estes resíduos não são remunerados na coleta e deverão estar incluso no preço da
varrição.
3. Formas de Varrição:
3.1 Para ambos os tipos citados, mas principalmente para a varrição manual, os serviços
deverão ocorrer de duas maneiras:
Varrição corrida:
3.2 Deverá ser empregada em locais que devido as suas características de uso e
ocupação, pouca geração e lançamento de resíduos nas ruas, seja possível a manutenção
de intervalos mais longos entre um período e outro de limpeza, com no mínimo 03
vezes por semana.
Varrição com repasse:
3.3 Será adotada em trechos comerciais, turísticos ou outros locais de fluxo intenso de
transeuntes, como por exemplo, os trechos compreendidos da AVENIDA OLINDO
DE MIRANDA, RUA EXUPÉRIO CANGUSSÚ,
RUA AVELINO
NASCIMENTO, RUA HENRIQUE HEITMAN, RUA ARGEMIRO AGUILAR,
RUA BIAS FORTES, RUA TIRADENTES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA
DERALDO GUIMARÃES, RUA CAPITÃO ZECA, RUA HERMANO DE
SOUZA, RUA ALEIXO PARAGUASSÚ, RUA SEVERIANO COUTINHO, RUA
CAPITÃO MARCELINO, RUA TUDE TUPY, RUA CANDIDO MARES, RUA
RODRIGUES SEABRA, além das principais ruas de todos os bairros da sede de
Almenara. Esse serviço será efetuado normalmente de manhã com repetição à tarde
quando a mesma equipe refaz o setor, diariamente.
Varrição Mecânica:
3.3 A varrição mecânica deverá ser empregada em vias com pavimentação regular tais
como as citadas no item 1.2 além de outras a ser determinada pelo Poder Executivo,
incluindo invariavelmente as sarjetas.
3.4O dispositivo deverá conter armazenamento de resíduos não inferior a 3 m3 (três
metros cúbicos) e sistema de sucção a vácuo ou similar.
4. Frequência e Horário de Varrição
4.1 A frequência da varrição será determinada em função da demanda local dos
serviços. Para áreas comerciais, turísticas ou de maior produção de resíduos será
adotada a varrição diária com repasse. Para áreas circunvizinhas ao centro comercial,
será adotada a varrição diária corrida ou sem repasse. Nos bairros e áreas de menor
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geração de resíduos, será adotada a varrição corrida, em dias alternados. A sua
determinação ficará a critério da equipe de fiscalização dos serviços.
4.2 O horário adotado para a varrição de vias e logradouros públicos centrais será nas
primeiras horas da manhã de cada dia, devendo os mesmos ser encerrado até as 08:00
horas da manhã, podendo também ser complementado no período noturno.
5. Medição
5.1 A medição dos serviços de varrição será efetuada por quilômetro de sarjeta de via
efetivamente varridos. No caso de avenidas com canteiro central, a sarjeta da via do
canteiro central será multiplicada por 2 (dois).
D- COLETA E REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS:
1Execução dos serviços:
1.1 Os animais mortos em vias e logradouros públicos deverão ser recolhidos, pois
causam mau cheiro, incômodo à população e o aumento de aves (urubus).
1.2 A coleta desses animais deverá ser executada de acordo com a demanda e/ou
solicitação da Contratante.
1.3 O recolhimento dos animais deverá ser efetuado em até 02 (duas) horas após a
solicitação, devendo ser coletados e transportados até a área de destinação indicada pelo
Município.
1.4 Os animais de pequeno porte mortos a serem coletados deverão ser embalados de
forma segura pela CONTRATADA antes do seu recolhimento, em sacos plásticos
resistentes, compatível com o porte do animal. Os sacos deverão ser totalmente
fechados, de tal forma a não permitir o derramamento do conteúdo, mesmo que virados
de boca para baixo. Uma vez fechados, devem ser mantidos íntegros até o local da
destinação final.
1.5 Os animais de pequeno porte mortos coletados deverão ser depositados em valas
próprias no aterro controlado do Município.
2 Medição:
Os serviços serão medidos por unidade.
E- CAPINA MANUAL E MECÂNICA EM VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS COM PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO DOS
RESÍDUOS PARA DESTINAÇÃO FINAL
1. Definição
1.1 Define-se como serviço de capina a operação do corte e erradicação de vegetação
rasteira (mato, ervas, etc.) em vias e logradouros públicos, na varrição dos locais
capinados, aglutinação e remoção dos resíduos para o destino final.
2. Execução dos serviços
2.1 A capinação tem por finalidade eliminar o mato, capim ou ervas daninhas que
prejudicam o trânsito de veículos e pedestres, além de manter o aspecto estético e
inibir o acúmulo de detritos de natureza diversa e focos de insetos e roedores.
Consistirá basicamente no corte e erradicação de vegetação rasteira em vias e
logradouros públicos.
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2.2 Para as vias de pavimentação, deverá ser capinada toda a extensão dos passeios
pavimentados mais a largura linear de 1,50 cm (um metro e cinquenta centímetros)
ao longo das sarjetas das vias públicas, largura essa a ser contada a partir da face
vertical dos meios-fios (guias), quer limitadores dos passeios, quer de eventuais
canteiros centrais, dos lados esquerdo e direito do trecho determinado na Ordem de
Serviço especifica.
2.3 Os serviços serão executados periodicamente, através de ordens de serviços
específicas que deverão indicar de forma regular e com frequência mensal, a
localização das vias e logradouros onde serão realizados os serviços, emitidas pela
Prefeitura de Almenara/MG.
2.4 A capinação será executada de forma manual, com emprego de enxadas ou
roçadeiras costais. Após a capinação, o material será varrido com vassourão,
rastelado e reunido em montes, usando-se ferramental apropriado, e posteriormente
removido para sua destinação final.
2.5 A capina mecanizada consiste na operação de se retirar o mato, capim e ervas
daninhas existentes nas vias públicas, com a utilização de roçadeiras costais ou
outro tipo de equipamento que mecanize os serviços. Os serviços descritos deverão
ser executados nas praças e áreas institucionais atendendo inicialmente, as
frequências, horários e tipo de serviço determinado, para cada local. A capina
mecanizada deverá ser realizada conforme programação prévia da contratante, no
período diurno.
2.6 Os resíduos provenientes da capina manual deverão ser removidos por caminhão
basculante e/ou caminhão carroceria para o local de destinação final determinado
pela CONTRATANTE.
2.7 Todo o ferramental, equipamentos, utensílios e materiais necessários serão de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive seu dimensionamento conforme
sua experiência em serviços de igual natureza.
2.8 Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI’s
necessários à execução dos serviços.
2.9 A contratada deverá desenvolver campanha educativa no sentido de que os
proprietários mantenham a capina em frente às residências ou lotes. Desta forma, a
limpeza é mais duradoura, fazendo com que os serviços de varrição sobressaiam,
dando um ótimo aspecto de limpeza aos logradouros.
3. Medição
3.1 A medição dos serviços será por M2 de via efetivamente beneficiada com os
serviços de capina, inclusive remoção dos resíduos para o destino final indicado
pela fiscalização.
3.2 Quando as vias possuírem canteiro central e for necessário executar os serviços de
capina, a medição dos serviços executados será a extensão de cada pista, ou seja, a
extensão de uma pista multiplicada por dois.
E1- CAPINA MANUAL E MECÂNICAEM VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES, PASSEIOS, ETC.) SEM PAVIMENTAÇÃO,
INCLUSIVE REMOÇÃO DOS RESÍDUOS PARA DESTINAÇÃO FINAL.
1. Definição
1.1 Define-se como serviço de capina manual a operação manual do corte e erradicação
de vegetação rasteira (mato, ervas, etc.) em vias e logradouros públicos, na varrição
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dos locais capinados, aglutinação e remoção dos resíduos para o destino final
indicado pela CONTRATANTE.
2. Execução dos serviços
2.1 Para as vias e logradouros públicos sem pavimentação, deverá ser capinada toda a
área definida pela CONTRATANTE, através de ordens de serviços específicas que
deverão indicar de forma regular e com frequência mensal, a localização das vias e
logradouros onde serão realizados os serviços.
2.2 Tal como as ruas com pavimentação, deverá ser realizada a capina mecanizada nas
vias sem pavimentação, que consiste na operação de se retirar o mato, capim e ervas
daninhas existentes nas vias públicas, com a utilização de roçadeiras costais ou
outro tipo de equipamento que mecanize os serviços.
2.3 Os serviços descritos deverão ser executados nas praças e áreas institucionais
atendendo inicialmente, as frequências, horários e tipo de serviço determinado, para
cada local. A capina mecanizada deverá ser realizada conforme programação prévia
da contratante, no período diurno.
2.4 Os resíduos provenientes da capina deverão ser removidos por caminhão basculante
e/ou caminhão carroceria para o local de destinação final determinado pela
CONTRATANTE.
2.5 Todo o ferramental, equipamentos, utensílios e materiais necessários serão de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive seu dimensionamento conforme
sua experiência em serviços de igual natureza.
2.6 Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI’s
necessários à execução dos serviços.
2.7 A contratada deverá desenvolver campanha educativa no sentido de que os
proprietários mantenham a capina em frente às residências ou lotes. Desta forma, a
limpeza é mais duradoura, fazendo com que os serviços de varrição sobressaiam,
dando um ótimo aspecto de limpeza aos logradouros.
3. Medição
3.1 A medição dos serviços será por M2 de área efetivamente beneficiada com os
serviços de capina, incluindo a remoção dos resíduos para o destino final indicado
pela fiscalização.
F- PINTURA DE MEIO FIO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS:
1. Execução de serviços:
1.1 A pintura de meio fio será realizada utilizando emulsão de cal hidratada na
proporção de 1:5 e demais componentes.
4. 1.2 O serviço é realizado após a execução da capinação, raspagem e varrição dos
locais, com o emprego de equipamentos necessários.
5. 1.3 A execução será periódica, assim como sua manutenção, obedecendo a um
roteiro pré estabelecido pelo Contratante dos serviços, de forma a abranger todas as
vias públicas.
6.
7. 2. Medição:
8. 2.1 A medição do serviço será efetuada por metro linear de meio fio pintado.
G- LIMPEZA
CÓRREGOS.

DE

BOCAS-DE-LOBO,

SARJETAS,

CANALETAS

E
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1. Definição
1.1 Define-se como serviço de limpeza de bocas-de-lobo, sarjeta e canaletas, a operação
manual de desobstrução desses locais, removendo os detritos (terra, areia, folhas,
papéis etc.) das seções de acesso ao sistema de escoamento de águas pluviais com
remoção dos resíduos para locais pré-determinados, completando o serviço com
jateamento de água sob pressão.
1.2 Limpeza e manutenção das margens e leitos dos córregos e canais com retirada dos
materiais e demais detritos que causam o seu assoreamento com depósito dos
mesmos em lugares pré-determinados.
2. Execução dos Serviços
2.1 Os resíduos resultantes do serviço de limpeza deverão ser coletados por caminhão
basculante específico para tal finalidade e transportado para o destino final
indicado.
2.2 Os serviços para este grupo compreendem: desobstrução, limpeza e conservação de
bocas-de-lobo, sarjetas, canaletas, canais, galerias e margens de córrego, bem como
outros serviços correlatos.
2.3 A CONTRATADA deverá fornecer pessoal, equipamentos e ferramental
necessários, tais como, enxadão, picareta, pá, foice, serra manual, vassourão,
motosserra e demais ferramentas necessárias em número suficiente para o perfeito
desempenho dos trabalhos.
2.4 As equipes trabalharão de segunda-feira a sábado, no período diurno, das 07:00 às
15:20 hs, ou em horário diferenciado.
2.5 Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI’s
necessários a execução dos serviços.
2.6 Os locais de execução dos serviços deverão ser sinalizados bem como a utilização
de EPC’s (equipamentos de proteção coletiva) de modo a garantir a segurança dos
funcionários e munícipes.
2.7 Ressalta-se que, os serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo, galerias e
outros, serão complementados com a aplicação de jateamento de água sob pressão,
a fim de garantir a total eficiência das propriedades de escoamento destes
elementos.
2.8 No que tange à limpeza das margens e leitos de córregos e canais, esta será
realizada sempre por determinação do Contratante, via Secretaria de Obras,
Transportes e Urbanismo, utilizando-se para tanto ferramental e equipamentos
devidamente adequados a esta atividades.
2.9 A remoção dos materiais resultantes em todos os casos anteriormente citados será
realizada no mesmo dia, visando evitar que os resíduos sejam espalhados ou
carreados, ocasionando problemas para os veículos e pedestres.
3. Medição
3.1 A medição dos serviços será por metro linear efetivamente limpo (desobstruído),
inclusive remoção dos resíduos para o destino final indicado pela fiscalização.
H- REMOÇÃO DE ENTULHO
1. Definição
1.1 Define-se como sendo remoção de entulho o fornecimento de equipamentos para
auxílio na remoção para local determinado pela contratante, de entulho de
construção civil e resíduos provenientes de limpeza executada pelos munícipes, ou
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a limpeza de locais de depósitos clandestinos de entulho, não recolhidos pela coleta
regular em virtude de suas características próprias, tais como origem, volume, peso,
composição e descarte.
2. Execução dos Serviços
2.1 Os serviços de remoção de entulho terá programação e frequência definida pela
contratante, de modo a atender todo o município de Almenara – MG.
2.2 Todos os resíduos deverão ser coletados e transportados até o destino final indicado
pela Prefeitura de Almenara/MG.
2.3 A coleta e o transporte deverá ser de forma mecânica em áreas sob a jurisdição
deste município, mediante programação prévia, dando sempre prioridade às áreas
centrais ou de maior tráfego de pessoas e veículos, a fim de que essas áreas
permaneçam limpas, oferecendo assim uma melhor qualidade de vida e trabalho
tanto aos comerciantes como aos clientes da área comercial, devendo a coleta
estender-se a toda área urbana da sede deste município, de acordo com as
solicitações da contratante através de sua secretária municipal de infraestrutura e
urbanismo ou órgão municipal similar competente e responsável pelo
acompanhamento deste serviço, que poderá indicar rotas de coleta o endereços
específicos através de “ordem específica de serviços” com antecedência de 48 horas
da data de pretensão de início dos serviços, na realização da coleta os veículos
deverão estar com todos os equipamentos de sinalização e segurança.
2.4 Os locais coletados deverão ser varridos, os veículos de transporte não poderão
derramar os resíduos ao longo das vias trafegadas até a área de descarga que deverá
ser indicada e controlada pela prefeitura, através de suas secretarias.
2.5 A CONTRATADA deverá fornecer pessoal, equipamentos e ferramental
necessários, em número suficiente para o perfeito desempenho dos trabalhos.
2.6 As equipes trabalharão de segunda-feira a sábado, no período diurno ou em horário
diferenciado.
2.7 Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI’s
necessários a execução dos serviços.
2.8 Os locais de execução dos serviços deverão ser sinalizados bem como a utilização
de EPC’s (equipamentos de proteção coletiva) de modo a garantir a segurança dos
funcionários e munícipes.
3. Medição
3.1 A medição do serviço será efetuada por Ton (tonelada) coletado e transportado até o
destino final indicado pela Contratante.
I- LIMPEZA E LAVAGEM DE FEIRAS LIVRES E MERCADOS
1. Definição
Por este serviço entende-se a limpeza de locais utilizados para feiras e osdois mercados
públicos através de varrição manual e lavagem normal com jato d’água.
2. Execução dos Serviços:
2.1 Este serviço será executado semanalmente nos mercados públicos e de acordo com
ocorrência das feiras livres.
2.2 Exige-se equipe munida devido ferramental equipamento.
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2.3 Os resíduos resultantes de limpeza deverão ser coletados e transportados para o
aterro controlado em caminhão carroceria ou coletor compactador.
2.4 O serviços deverá ser realizado logo após a desmontagem da feira ou encerramento
das atividades comerciais nos mercados públicos.
2.5 Após a limpeza que se constitui em varrição e coleta dos resíduos, deverá ser
executada a segunda etapa de limpeza que será a lavagem e desinfecção dos locais,
considerando que existem locais de vendas de carnes, pescados e aves, cujos líquidos
escorrem para o piso e ocorre a deterioração rápida exalando fortes e desagradáveis
odores.
2.6 A lavagem dos mercados e feiras livres deverão ser efetuadas por veiculo tipo
caminhão pipa dotado de conjunto moto bomba, contendo solução de água e
desinfetante neutro, com ação germicida e desodorante.
3. Medição:
3.1 A medição do serviço será efetuada por m2 (metro quadrado) coletado, transportado
e higienizado.
J- OPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO
1. Definição
1.1-A operação do atual depósito de resíduos sólidos do Município (aterro controlado)
consistirá na execução dos serviços de aberturas de valas, disposição, compactação e
recobrimento dos resíduos sólidos, bem como na execução concomitante de cercamento
e drenagens, de forma a evitar ao máximo o contato do lixo com o meio ambiente e as
intempéries, cumprindo rigorosamente as normas técnicas pertinentes e as orientações
do Conselho de Meio Ambiente e com a utilização de equipamentos apropriados.
São recebidos no aterro os resíduos domiciliares, comerciais e públicos, coletados e
transportados pelo sistema de limpeza urbana.
2. Execução dos serviços
2.1- A operação do atual depósito de resíduos sólidos do Município deverá ser feita de
modo a prevenir ou minimizar os danos ao meio ambiente e à saúde pública, confinando
o lixo no menor volume possível e cobrindo com uma camada de terra ao final de cada
dia de trabalho, ou, se necessário, em intervalos mais frequentes.
2.2- Nos dias secos o local de descarga deverá ser mantido em perfeitas condições de
tráfego. Para os dias chuvosos deverá ser mantida uma frente de trabalho de reserva
com acessos e locais de descarga revestidos com cascalho. Tal frente deverá ser
utilizada unicamente em ocasiões que cessarem ou ficarem reduzidas às condições de
acesso e operação da frente principal.
2.3-Todo o ferramental, equipamentos, utensílios e materiais necessários serão de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive seu dimensionamento conforme sua
experiência em serviços de igual natureza.
2.4- Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI’s
necessários à execução dos serviços.
2.5- Quaisquer consequências decorrentes do uso inadequado e/ou negligente dos
procedimentos de execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.
2.6- O material necessário ao recobrimento dos resíduos será obtido na própria área do
aterro ou em área a ser indicada pela CONTRATANTE, num raio de até 5,0 km,
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ficando a cargo da CONTRATADA, os serviços de escavação, carga e transporte até o
local do aterro.
2.7- Executar o PRAD- Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, nas áreas que já
estão com sua capacidade de deposição máxima atingida, no prazo de até 12 (doze)
meses.
2.8- Manter o cercamento em todo o perímetro da área do aterro. Com cercas de arame
liso com seis fios, construídas com estacas de eucalipto (2,20mx08/10cm) 5,0 (cinco)
metros em 5,0 metros, com esticadores de 2,20mx12/14cm) de 50,00 metros em 50,00
metros.
2.9- No entorno da área do aterro deverá ter placas sinalizadoras e de alerta à população
dos perigos e riscos à saúde, tais como “Proibida a entrada de pessoas não
autorizadas- Risco à saúde humana.”
2.10- Presença de vigia na guarita do aterro, mantendo o portão trancado, permitida a
entrada apenas de pessoas autorizadas.
2.11- Cumprir rigorosamente as normas técnicas ambientais, inclusive com a obtenção
de licença ambiental necessária para o funcionamento do aterro, no prazo de até 12
(doze) meses.
3. Medição
3.1- A medição dos serviços será por tonelada de resíduos sólidos recebidos no aterro
com autorização do município.
3.2- A CONTRATANTE indicará o local onde os resíduos serão pesados, ficando
responsável pelo fornecimento dos tíquetes, bem como pelo custo da pesagem.
4. Das considerações Gerais:
4.1- Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas dos equipamentos,
máquinas e veículos tais quais as de abastecimento, lavagem, lubrificação, manutenção,
multas ou quaisquer infrações de trânsito, assim como os salários dos operadores e
motoristas, constantes deste termo de referência, todos os encargos trabalhistas, sociais
e previdenciários, bem como todos os ônus fiscais e quaisquer outras despesas
relacionadas com a execução do contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e
qualquer reclamação ou responsabilidade quanto a esta questão.
4.2- Caberá à CONTRATADA instalar no aterro uma balança para fins de pesagem dos
resíduos coletados e transportados, sem qualquer ônus para o Município.
4.3- Os serviços de manutenção do aterro não poderão ficar paralisados por prazo
superior a 24 (vinte e quatro) horas, devendo a CONTRATADA providenciar a
imediata substituição do equipamento defeituoso.
4.4- Em atendimento à Licença de Funcionamento, a CONTRATADA deverá
apresentar à Secretaria Municipal de Obras os relatórios de atividades realizadas no
aterro, visando à mitigação dos impactos ambientais, em todas as etapas de recuperação
e operação do Aterro.
4.5- Os relatórios devem conter os resultados gerais de acompanhamento e
monitoramento das ações definidas para as etapas de recuperação/operação continuada
do aterro.
4.6- Caberá à CONTRATADA a apresentação de Planta Topográfica atualizada, a cada
3 (três) meses, visando acompanhamento geotécnico do aterro.
4.7- À medida que as camadas de lixo forem formando as células, será necessária a
construção de drenos internos horizontais e verticais, os quais devem ser interligados
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para melhor eficiência na drenagem dos gases e chorume, gerados na decomposição do
lixo.
5. Da mão de Obra Necessária:
5.1- Para a execução dos serviços de operação e manutenção do aterro, a
CONTRATADA deverá disponibilizar:
a) Um engenheiro civil ou ambiental;
b) Um vigia/porteiro;
c) Dois operadores de máquinas pesadas;
d) Dois ajudantes de serviços diversos.
5.2- Competirá à CONTRATADA a admissão de toda a mão de obra relacionada,
considerada única empregadora, correndo por sua conta todos os encargos e obrigações
advindas da relação de emprego.
K- COLETA E TRANSPORTE DE PODAS.
As programações de serviço deverão indicar, de forma regular, a localização dos
logradouros onde serão realizados os serviços, o dimensionamento dos recursos
necessários, a freqüência e o horário de atendimento.
1Metodologia de Trabalho
1.1 Na execução dos serviços, os garis coletores deverão apanhar os resíduos oriundos
da poda, capina e limpeza especial dos logradouros indicados, e carregá-los nos veículos
coletores do tipo caminhão carroceria aberta ou similar.
1.2 Caso seja necessário será utilizada a forma mecânica de carregamento do veiculo
coletor.
1.3 Os veículos coletores deverão transportar os resíduos coletados ao destino final, em
área específica do Destino Final, indicado pelo Município.
2Dimensionamento dos equipamentos
2.1 01 (um) Veículo do tipo semi pesado, motor e diesel, peso bruto total mínimo 8.000
kg, equipado com carroceria aberta, dotada de suporte de pás, garfos e vassouras que
constituem equipamento obrigatório. Este serviço deverá ser executado
preferencialmente nos dois turnos de serviço (diurno e noturno).
3Dimensionamento do pessoal
3.1 A equipe mínima para execução da coleta de poda é composta por 01 (um)
motorista; 03 (três) garis coletores.
4 Medição
4.1 A medição dos serviços executados se dará por m3 (metro cúbico).
L- RASPAGEM E COLETA DE AREIA EM RUAS ASFALTADAS:
1 Definição:
Considerando que na cidade há o transporte diário nas ruas de areia e terra para
construção, através de caminhões derramando resíduos e deixam as vias públicas sujas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HUMANOS

2 Execução do serviço:
2.1 Os serviços de raspagem têm um caráter especial para a limpeza urbana, pois deixa
um aspecto de asseio e limpeza bem realizada, além de uma orientação do tráfego e
melhor higienização.
2.2 A raspagem manual deverá ser feita nos locais, quanto houver acúmulo de terra e
areia, a coleta e transporte para aterro ou outro local indicado pela prefeitura, sendo que
esse serviço será executado por ordem de serviço.
3 Medição:
A medição dos serviços executados se dará por m3 (metro cúbico).
M- VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS:
1 Definição:
As praças e jardins, consistentes em áreas verdes do município, deverão ter poda
manual de árvores e gramas regularmente e de acordo com a necessidade.
Quanto à varrição, esta será diária.
2 Execução dos serviços:
2.1Os serviços de poda de árvore consistem na retirada de galhos e na modelagem das
copas das árvores de forma a manter sua saúde fitossanitária, bem como a segurança de
pedestres e veículos.
2.2Os serviços deverão ser executados com a utilização de equipamentos apropriados,
devendo os funcionários utilizarem equipamento de segurança adequado para a tarefa,
tais como: cinto de segurança, cabo, uniforme refletivo, etc., sendo que os resíduos
devem ser imediatamente transportados para a destinação final no aterro da Prefeitura.
2.3 Os trabalhos previstos para este grupo de atividades compreenderão basicamente:
poda manual de grama em parques, praças, avenidas, jardins e próprios municipais, bem
como outros serviços correlatos.
2.4 Tais serviços serão desenvolvidos por equipe padrão contando com caminhão.
2.5 As operações referentes à poda de gramados serão realizadas mediante o emprego
de processo convencional, com auxílio de ferramentas manuais e roçadeiras costais,
sendo os resíduos resultantes desta atividade, armazenados em sacos plásticos e
depositados em locais previamente estabelecidos para sua posterior coleta e destinação
final.
2.6 Quando realizada com roçadeiras costais, os serviços de poda deverão ter certos
cuidados especiais no que se refere à segurança, tanto dos operário envolvidos com as
atividades, quanto da população que de um modo geral transita pelas áreas afetadas aos
serviços.
2.7 Estes serviços serão executados por ordem de serviço.
2.8 Os serviços de varrição são necessários de forma diária, pois são pontos bem
frequentados pela população, sendo necessário que se apresentem limpas, com canteiros
bem cuidados, passeios e bancos limpos e conservados.
2.9 Considerando que as praças são muito arborizadas, apresentam um grande resíduo e
devem ser varridas diariamente, devendo obedecer uma rotina escalonada de acordo
com o fluxo.
3- Dimensionamento de pessoal:
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Deverão ser utilizados e distribuídos os garis da seguinte forma:
Praça Dr. Helio Rocha Guimarães- 03;
Praça Benicio de Almeida- 01;
Praça Cândido Mares- 01;
Praça dos Canoeiros- 01
Praça Querobim Otoni- 01
Praça Dr. Acúrcio Lucena- 01;
Praça Trazíbulo Torres- 01;
Praça Pe. Valdir (São Pedro)- 01;
Praça São Francisco- 01;
Praça Hamilton Gonçalves- 03;
Praça Residencial Monte das Oliveiras- 01;
Canteiros Centrais da Avenida Olindo Miranda- 02
4- Medição:
O serviço será medido por m2 (metro quadrado).
N. COLETA
MUNICIPAL:

E

DESTINAÇÃO

DE

RESÍDUOS

DE

ABATEDOURO

1- Definição:
O Município possui o abatedouro municipal especificamente para bovinos, suínos e
caprinos,sob administração terceirizada para a Associação dos Açougueiros de
Almenara, cujos dejetos anteriormente eram lançados n Rio São Francisco, degradando
o meio ambiente e contaminando a agua, além de ajuntamento de urubus, moscas e
outros.
Afim de que não produza inconvenientes ambientais e aos munícipes, os resíduos são
coletados por empresa responsável pela limpeza urbana.
2- Execução dos Serviços:
2.1- As coletas são diárias através de caçambas estacionárias com capacidade mínima
de 4m3, que não poderão ser utilizadas em outra atividade.
2.2- O transporte dos resíduos do abatedouro deverá ser feito de forma cautelosa, sem
haver o derrame em vias públicas, sendo conduzido até o destino final (aterro
controlado) e ser depositado em vala especifica.
2.3- Ao final de cada coleta deverão ser higienizadas e desinfetadas as caçambas
estacionárias antes de retornar ao local de abate.
2.4- O horário de coleta e transporte até o aterro se dará impreterivelmente entre as 07 e
09 horas da manhã, salvo alteração recomendada expressamente.
2.5- Os resíduos conduzidos até o aterro municipal deverão ter o mesmo procedimento e
cuidado dispendido com os animais de pequeno porte mortos.
O. PLANO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:
O plano de segurança, higiene e medicina do trabalho deverá ser entendido pela
CONTRATADA como um importante item da logística de apoio aos recursos humanos,
e tem por objetivo:

Em primeiro lugar e como premissa maior, a preservação da integridade física da
mão de obra alocada;

Por extensão, a proteção dos equipamentos e materiais empregados nos serviços;
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Como objetivo contratual, a preservação da boa imagem da CONTRATADA e
da Prefeitura Municipal de Almenara;

O cumprimento das normas legais pertinentes.
A equipe alocada ao contrato terá todos os manuais que conterão as normas de
procedimento para todas as atividades e situações imaginadas como teoricamente
possíveis de ocorrer, e a respectiva atuação.
Como ilustração, no entanto, aspectos particulares do plano são detalhados com o
propósito de mostrar o nível de explicitação dos documentos que estarão disponíveis
durante o período de vigência do contrato.
A política de segurança da CONTRATADA deverá consistir em atuar de forma a
proteger e preservar a integridade física dos seus empregados, o seu patrimônio, a sua
imagem e a do cliente contratante, assim como, o bem estar da comunidade onde atua.
A empresa deverá possuir uma política de segurança definida, já tendo cumprido as
etapas de implantação e conscientização de seu corpo gerencial (diretores, gerentes e
engenheiros) e operacional de primeira linha (encarregados, supervisores, fiscais e
outros). Está previsto o desenvolvimento de uma reciclagem constante dos conceitos
dessa política, assim como as revisões e aperfeiçoamento necessários.
Com relação ao pessoal operacional, a política e o programa de segurança são
apresentados e discutidos durante o processo de integração de novos funcionários e
responsáveis pelas operações.
A Empresa contratada deverá executar treinamento específico quanto ao uso dos EPI's,
bem como quanto aos riscos inerentes à atividade a ser desempenhada.
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS A SEREM DISPONIBILIZADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Caminhão compactador – capacidade para 15m³
Unid.
Caminhão de carroceria – capacidade para 7 toneladas
Unid.
Caminhão basculante T – capacidade para 7 toneladas
Unid.
Caminhonete para lixo hospitalar (especificações do SUS) capacidade
Unid.
para 500 KG
Retro-Escavadeira com pá carregadeira
Unid.
Trator de Esteira D-50
Unid.
Roçadeira motorizada
Unid.
Caminhão poliguindaste
Unid.
Carrinhos para coleta de varrição
Unid.
Caçambas estacionárias 4m3
Unid.
Capinadeira mecânica
Unid.
Varredeira mecânica
Unid.

03
01
02
01
01
01
02
01
17
05
01
01

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Todas asmedições serão realizadas mensalmente, considerando os serviços
executados no período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês,
exceto a primeira que será realizada a partir da assinatura daordem de inicio e a final,
que será realizada quando do encerramento do contrato.
As medições deverão ser realizadas pelo CONTRATANTE, conferidas, aprovadas e
atestadas pelo FISCAL do contrato,atéo 5º (quinto) dia útil subsequente ao período
de abrangência da medição considerada. Se durante o período de realização da
medição forem necessárias providências complementares, por parte da
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CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando a contagem a
partir da data em que aquelas forem cumpridas.
A CONTRATADA enviará, mensalmente, ao FISCAL, requerimento em modelo
apropriado, onde constem os serviços efetivamente realizados e devidamente atestados
pelo mesmo, para fins de pagamento.
Depois de verificada a medição e todas as providências necessárias, o FISCAL,
providenciará o envio para o devido pagamento.
Caberá ao FISCAL do contrato, a seu critério, determinar o formulário padrão das
medições resultantes da execução dos serviços objeto do contrato.
Anexo:
1- Rotas de Coleta
Obs.: O Município irá disponibilizar Mapa referente ao Aterro quando da Visita
Técnica. As Licitantes que optarem pela Renúncia da Visita poderão solicitá-lo pelo
emaillicitapma@hotamil.com.

ERIC DE ALCANTARA VALES
Engenheiro Civil-CREA/MG 228347/D
BERNARDINO BARRETO GUIMARÃES
Engenheiro Agrônomo – CREA/MG 61968/D
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ROTAS DE COLETA
ROTA A
Segunda, Quarta e Sexta, de 07h00min as 17h00min:
Bairros: São Pedro, Tereza Cristina, São Judas Tadeu,Cidade Nova (parte baixa),
Centro (área compreendida entre as ruas Antônio Gil, Avelino Nascimento, João
Calabocório, Exupério Cangussú, João Cabacinha, Argemiro Aguilar, Imaculada
Conceição, Dr. Sabino Silva, Avelino Nascimento, Lívio Fróis Otoni, João Cardoso,
Coronel Pedro Antonio da Fonseca, Antonio Gil.
ROTA B
Segunda, Quarta e Sexta, de 14h00min as 22h00min:
Bairros: Cidade Verde, Darwin Cordeiro, Cidade Jardim, Centro expandido a partir das
20h00min (área compreendida entre as ruas Imaculada Conceição, José Cortes Duarte,
Pery Ruas Tupy, Rua A, Diderot de Menezes, Padre João de Paula, Tude Tupy,
Rodrigues Seabra, Avenida Olindo de Miranda, Exupério Cangussú, Hermano de
Souza, Argemiro Aguilar, Imaculada Conceição).
ROTA C
Terça, Quinta e Sábado de 07h00min as 17h00min:
Bairros: Pedro Gomes, Planalto, Laranjeiras, Jardim Paraíso, Parque São João, Monte
das Oliveiras, São Francisco, Adelita Torres, Cidade Nova (parte alta), Centro (área
compreendida entre as ruas Antônio Gil,Avelino Nascimento, João Calabocório,
Exupério Cangussú, João Cabacinha, Argemiro Aguilar, Imaculada Conceição, Dr.
Sabino Silva, Avelino Nascimento, Lívio Fróis Otoni, João Cardoso, Coronel Pedro
Antonio da Fonseca, Antonio Gil.
ROTA D
Terça, Quinta e Sábado de 14h00min as 22h00min.
Bairros: Santo Antônio, Panorâmico, Saída da Água Bela (areal), Universitário, João
Fazendeiro, Vale Encantado, Bela Vista, Centro expandido a partir das 20h00min (área
compreendida entre as ruas Imaculada Conceição, Cortes Duarte, Diderot de Menezes,
Padre João de Paula, Praia da Saudade, Tude Tupy, Rodrigues Seabra, Avenida Olindo
de Miranda, Exupério Cangussú, Hermano de Souza, Argemiro Aguilar, Imaculada
Conceição).
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ROTA E
Segunda a Domingo e feriados de terça e quarta feiras, a partir das 07h00min:
Avenida Olindo de Miranda, Hermano de Souza, Aleixo Paraguassú, Praça Benedito
Valadares, Travessas, Boi na Brasa, Argemiro Aguilar. (Resíduos comerciais,
lanchonetes, bares, restaurantes, sacolas, contêineres, baldes, lixeiras, etc.). Feriados em
outros dias a coleta será normal.
*A prefeitura se reserva do direito de mudança de rotas e horários sem que haja ônus
adicional pelas mudanças.

