
 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
PREÂMBULO  
 
A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí - RS, localizada na Rua Pinheiro Machado, 600 - 
Centro, CEP 95760-000, São Sebastião do Caí - RS torna público que realizará procedimento de 
licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 26/12/2018, às 9h, no endereço já mencionado 
com amparo nas Leis n.ºs 10.520/02, 8.666/93, 8.883/94 e suas alterações, Lei Complementar nº 
123/06, alterada pela Lei complementar 147/2014, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio 
designados pela Portaria nº 159/2018. 
 
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1 - Unidade Administrativa solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
2 - Modalidade: Pregão Presencial  
 
3 – Pregão Presencial nº: 041/2018  
 
4 - Tipo de Licitação: Menor Preço  
 
5 – Classificação: Serviços 
 
6 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES 
NÃO RECICLÁVEIS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, 
PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI - RS. 
 
6.1 – Os serviços constantes do objeto deste Edital consistirão das especificações detalhadas 
contidas no projeto básico em anexo ao presente edital. 
 
6.2 – O prazo de execução dos serviços ora licitados será de 12 (doze) meses, prorrogáveis 
segundo Art. 57, da Lei 8.666/93. 
 
6.3 – As dúvidas que porventura surgirem deverão ser sanadas junto ao Setor de Licitações e 
Contratos (51) 3635-2500 – ramal 4004, e-mail licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br  
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7 – Dotação Orçamentária: 

51680 - Ordinária 
0500 - Secretaria de Obras Públicas, Infraestrutura e Serviços Urbanos 
0501 - Secretaria de Obras e Saneamento 
04.122.0021.2068 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
 

 

II - SESSÃO PÚBLICA  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018  

DATA/HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 26/12/2018, às 9h. 

 
1 - As empresas que tiverem interesse em participar do certame poderão obter o edital no site desta 
Prefeitura Municipal através do endereço eletrônico www.saosebastiaodocai.rs.gov.br, ficando 
obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação, tendo em vista a possibilidade de 
alterações e avisos sobre o procedimento. 

 
2 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico 
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou pelo telefone (51) 3635-2500-ramal 4004.  
 
3 - A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo na sede da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Caí, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 
8.666/1993.  
 
4 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão, assim 
como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que 
comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.  
 
5 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação, informando ao interessado sobre a sua decisão.  
 
6 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 
IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
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1 - Poderão participar desta licitação somente empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, sendo vedada a 
participação de empresa:  
 
a) suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração Pública;  
 
b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;  
c) que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;  
 
d) com falência decretada ou em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;  
 
e) que esteja constituída sob a forma de consórcio;  
 
f) que venha a contratar empregados, que sejam cônjuges, companheiros, ou que detenham relação 
de parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o segundo grau, com o 
Prefeito, o vice-prefeito, os Secretários Municipais e Procurador-Geral do Município, tanto da 
administração pública municipal direta como da indireta.  
 
2 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório e a declaração automática de não estar inserida nas condições de 
vedação descritas neste item IV.  
 
V - CREDENCIAMENTO  
1 - No dia, hora e local estipulados no item II, as proponentes deverão estar representadas na 
sessão por: 
 
a) Agente credenciado (Anexo 02), a carta credencial deverá estar outorgada pelo representante 
legal da empresa com firma reconhecida, acompanhada do original ou cópia autenticada do Ato 
Constitutivo e carteiras de identidade do credenciado e do representante legal outorgante do 
credenciamento, ou; 
 
b) Representante legal da empresa (proprietário, sócio, dirigente ou pessoa de condição 
assemelhada), acompanhado do original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, (documento 
comprobatório da sua condição), no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em nome daquela empresa, e carteira de identidade, ou; 

 
c) Procurador munido do instrumento procuratório feito e registrado em cartório, outorgado pelo 
representante legal da empresa, com poderes expressos para o seu representante formular ofertas e 
lances de preços na sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado de Carteira de Identidade.  
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2 - Os documentos mencionados nos itens 1 deverão ser entregues ao Pregoeiro fora de 
qualquer envelope. 

 
3 - O documento mencionado no item IX (habilitação jurídica), se apresentado no ato do 
credenciamento, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação do mesmo na 
documentação no Envelope B – HABILITAÇÃO.  

 
4 - È vedado à abertura do envelope B – HABILITAÇÃO, para retirada da Cópia autenticada do 
Ato Constitutivo ou documento equivalente, para fins de credenciamento. 
 
5 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante.  
 
6 - A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que 
desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar a 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO 03 
(MODELO), QUANDO DO SEU CREDENCIAMENTO, como também apresentar no mesmo 
momento a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL (expedida no máximo a 90 dias da 
data prevista para abertura da presente licitação), seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução 
Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.  
 
7 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 
estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 
trabalhos, renunciando ao direito a apresentação de novas proposta/lances e a interposição de 
recurso. 

 
8  – Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, o licitante deverá apresentar 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO 04 
(MODELO), na forma estipulada neste Edital. As proponentes que comparecerem deverá portar 
esta Declaração fora dos envelopes, junto ao Credenciamento, as que não comparecerem, 
mas enviarem toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado deverá enviar esta 
Declaração dentro do envelope Proposta de Preços. 
 
VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
1 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no dia e hora 
previamente estabelecidos para o início da sessão pública do Pregão, em envelopes distintos, 
lacrados e indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as 
seguintes informações: 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI - RS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2018 
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RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI - RS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2018 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
VII - PROPOSTA DE PREÇO  
1 – O valor de referência por tonelada é de R$ 101,00 (cento e um reais). Não serão 
homologados valores superiores a este por tonelada. 
 
1.1 – O envelope nº 02, “PROPOSTA”, deverá conter a proposta em qualquer forma de impressão, 
datada, assinada pelo representante legal da empresa, formulada sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão do 
seu enunciado, contendo: 
a) Razão Social ou Denominação Social, CNPJ e demais qualificações da empresa. 
b) Indicação do representante legal da empresa, qualificando-o quando for o caso, já que em se 
tratando de sócio, titular ou representante legal, bastará buscar a qualificação junto a sua 
documentação. 
b.1 – Tal informação se faz necessária para a demonstração do representante legal da mesma, no 
ato da assinatura do Contrato, caso a firma seja sagrada vencedora na presente Licitação; 
c) Preços individualizados e preço total de acordo com modelo de proposta (anexo I); 
c.1 – Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o menor valor; 
c.2 – Erro de multiplicação dos preços unitários pela quantidade correspondente, será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
c.3 – Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma; 
c.4 – Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoerência ou divergências de 
qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que 
resultar no menor valor. 
d) A simples apresentação de proposta pela empresa licitante já estabelece seu prazo de 
validade, que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da sua abertura e julgamento; 
e) Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente mais 
de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a Administração Pública.  
f) O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 
empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, com exceção da negociação 
constante no art. 4º, XVII da Lei nº 10.520/2002.  
 
8 - Serão desclassificadas as propostas que:  
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a) não atenderem as disposições contidas neste edital;  
b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;  
c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado;  
d) apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
e) forem parciais em relação a cada item, ressalvados os casos em que o representante da empresa 
presente na sessão de abertura desta licitação, garantir a prestação dos serviços em sua totalidade, 
de acordo com o Edital. 
 
 
 VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO  
1 - Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes.  
 
2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO. 
 
3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura das 
propostas, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no edital, 
seus anexos, identificando as propostas aptas à classificação.  
 
4 - Na sequência o Pregoeiro classificará 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 menor preço, para participarem da etapa de oferta de lances.  
 
5 - Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa de oferta de lances.  
 
6 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a oportunidade 
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.  
 
7 - O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma sequencial, 
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor. 
 
8 - Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para o bom 
andamento do procedimento licitatório.  
 
9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.  
 
10 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  
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11 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.  
 
12 - Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com os atuais 
praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá negociar o preço 
com a empresa licitante vencedora, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração.  
 
13 - Nas mesmas situações expostas no item acima, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, 
pela suspensão dos itens ou de todo Pregão, para melhor avaliação das especificações dos itens, 
regras editalícias e aspectos pertinentes ao preço cotado, podendo também optar pela repetição do 
procedimento.  
 
14 - Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido apresentada por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e houver proposta de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta classificada, 
estará configurado o empate ficto/virtual. Neste caso, proceder-se-á da seguinte forma:  
a) a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 
(cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior a do licitante melhor classificado e, se 
atendidas as exigências deste edital, ser considerada vencedora do certame;  
 
b) não sendo considerada vencedora do certame a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 
melhor classificada, na forma anterior, em havendo outras empresas licitantes de mesma natureza 
que tenham ofertado propostas que se enquadram no limite do empate ficto/virtual, estas serão 
convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
 
c) a empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 
concedidos pelo Pregoeiro, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006;  
 
d) na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o procedimento licitatório prossegue 
com as demais empresas licitantes. 
 
IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar os 
documentos abaixo relacionados.  
 
2 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela 
internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.  
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3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, quando da etapa do 
CREDENCIAMENTO.  
 
4 - Habilitação Jurídica  
a) registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e todas as suas 
alterações ou a última alteração desde que seja consolidada, em se tratando de sociedade comercial 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus 
administradores;  
 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício;  
 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento  
expedido no país;  
 
5 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que indique a situação 
regular e ativa da empresa. 
 
b) Certidão Negativa ou positiva com efeitos de Negativa, de Débitos relativos os Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 
 
c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 
Caixa Econômica Federal, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO.  
 
d) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual expedida pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do licitante, válida na data de abertura do envelope 
HABILITAÇÃO.  
 
e) Certidão Negativa de Débitos Municipal expedida pela Fazenda Pública Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO.  
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), obtida por meio do endereço eletrônico: 
www.tst.jus.br, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO. 
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5.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão 
conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 
observando-se que: 
 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  
 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto as certidões 
estabelecidas no item 5.2, que deverão ser apresentados em nome da matriz;  
 
c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  
 
d) considerando o estabelecido anteriormente, serão dispensados da filial aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
 
5.2 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as 
filiais;  
 
5.3 - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação procederão à 
validação das certidões negativo/positivas apresentadas, nos respectivos sites dos órgãos oficiais.  
 
5.4 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor 
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do 
Pregão, exceto os documentos especificados com data limite de expedição ou com prazo 
previsto neste Edital. 
 
5.5 – Os documentos de habilitação serão exigidos somente do licitante vencedor do certame. 

6 - Qualificação Técnica 
 
a) Registro ou Inscrição, acompanhados da prova de quitação da empresa e do responsável técnico, 
segundo dispões a Lei 12.305/2010. 
b) Atestado de Capacidade Técnica (acervo) fornecida por Pessoa (s) Jurídica (s) de Direito Público 
ou Privado, devidamente certificado (s) no órgão competente (CREA, CAU) que comprove ter o 
Licitante em seu quadro permanente, técnico (s) de nível superior com experiência prévia na 
execução dos serviços de características técnicas correspondentes, compatíveis ao objeto do 
presente Edital. 
b.1) Para cumprimento do item anterior o técnico(s) de nível superior deverá comprovar experiência 
na execução dos serviços de: 
b.1.2 – Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos Classe II e Classe II A (Domiciliares); 
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c) O(s) atestado(s) só será(ao) aceito(s) se o(s) profissional(is) em pauta possuir(em) vínculo 
empregatício de qualquer forma com o licitante na data da presente licitação. 
d) A empresa deverá ter posse de aterro sanitário e/ou deverá apresentar além da licença expedida 
pela FEPAM para destinação final dos resíduos, objeto desta licitação, termo de compromisso com 
aterro sanitário específico pelo tempo de vigência do respectivo contrato originário deste 
procedimento licitatório, além do prazo passível de prorrogação do mesmo, de no mínimo 24 meses, 
aterro este que deverá ter licença expedida pela FEPAM, para destinação final do resíduo objeto 
desta licitação, com firma reconhecida, firmado com a empresa licitante e o possuidor do aterro 
licenciado, onde conste o compromisso entre as partes, assegurando a destinação final dos 
resíduos; 
e) Declaração de disponibilidade de recursos humanos para execução do contrato assinada 
pelo responsável legal da empresa.  
 
7 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA. 
7.1 – BALANÇO PATRIMONIAL: 
a) Demonstrações contábeis atualizadas, conforme legislação vigente, consistindo de: Balanço 
patrimonial devidamente autenticado na Junta Comercial ou quando tratar-se de empresa registrada 
simplesmente no cartório, autenticado conforme estabelecido neste Edital, podendo também ser 
apresentadas: demonstração do resultado, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, 
demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração das origens e aplicações de 
recursos apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
b) O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em publicação no 
"Diário Oficial"; as demais empresas deverão apresentar o balanço autenticado conforme 
estabelecido neste Edital, certificado por contador registrado no Conselho de Contabilidade, 
mencionando, expressamente, o número do "Livro Diário" e folha em que cada balanço se acha 
regularmente transcrito, o balanço deverá estar autenticado na Junta Comercial. 
c) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência apresentarão balancetes do mês anterior 
ao da realização da presente licitação, certificado por contador ou técnico em contabilidade 
responsável pela contabilidade da empresa. 
d)  “Índice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte fórmula: 
 
  ILG = AC + RLP 
             PC+ELP                                                      resultando ILG maior ou igual a 1 
 
Onde:  
ILG - Índice de Liquidez Geral; 
AC - Ativo Circulante; 
RLP - Realizável a Longo Prazo; 
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P - Passivo Circulante; 
ELP - Exigível a Longo Prazo. 
 
d)“Índice de Solvência Geral”, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 
ISG =_____AT______                                                resultando ISG maior ou igual a 1   
             PC + ELP 
                                                    
Onde:  
ISG = Índice de Solvência Geral 
AT = Ativo Total 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
 
e)“Índice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 
ILC = AC                                                                       resultando ILC maior ou igual a 1 
e)     PC 
 
Onde: 
ILC = Índice de Liquidez Corrente; 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante. 
 
f) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da Licitante ou por meio digital, emitida em até 30 (trinta) dias anteriores 
à data de abertura da Licitação; 
 
f.1) As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 
deverão apresentar como condicionante de sua habilitação, além da certidão de inexistência de 
processo de falência, o deferimento do primeiro processo ou a homologação do segundo, e, em 
ambos os casos atestado de capacidade de cumprir o objeto licitado fornecido pelo juízo em que 
tramita a recuperação.  
 
8 - Documentos de exigência Constitucional / Legal: 
 
8.1 - A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, 
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO 05 (MODELO), atestando que não possui em seu 
quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 
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8.2 - Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública (conforme modelo do Anexo 06), assinada por representante 
legal da empresa.  
 
X - RECURSOS  
1 - Declarada(s) a(s) licitante(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para em 03 
(três) dias apresentarem contrarrazões, que começarão a correr do término do prazo concedido a 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência do 
direito de recurso.  
 
3 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, o 
endereço, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricado em todas as folhas e assinado 
pelo representante legal ou credenciado.  
 
4 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados na sede da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí - RS.  
 
5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 
empresa licitante.  
 
6 - As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos rejeitados pelo Pregoeiro 
deverão ser dirigidas ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos mesmos moldes do item III. 
 
7 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas 
licitantes credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de 
classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros 
fatos pertinentes.  
 
2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver 
manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade superior da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Caí. 
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3 - A homologação do Pregão cabe à autoridade superior da Prefeitura Municipal. 
 
XII - DO CONTRATO E RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇO  
 
1 - Após empenho, será convocado o vencedor da licitação para num prazo de 48 (quarenta e oito 
quatro) horas efetuar a assinatura do contrato e retirada da ordem de serviço. 
 
2 - Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
 
 
XIII - ORIENTAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
1 – No caso da empresa vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
atender a exigência do item anterior, desatender ao disposto no Termo de Referência – Anexo I, 
desrespeitar as condições estabelecidas no edital, não assinar o contrato ou deixar de entregar o 
objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no inciso XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 
 
2 – Na minuta de contrato, anexa ao presente Edital, consta as condições para prestação dos 
serviços. 
 
XIV - RECEBIMENTO E PAGAMENTO  
1 - Os pagamentos serão efetuados mediante o fornecimento de DOCUMENTO FISCAL HÁBIL, 
sem emendas ou rasuras, bem como os comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Estes documentos depois 
de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 10 (dez) 
dias, após a respectiva apresentação.  
 
2 - O documento fiscal hábil (nota fiscal ou equivalente) deverá conter o mesmo CNPJ apresentado 
na etapa de credenciamento e a mesma razão social do contrato social, ato constitutivo ou 
estatuto, seguindo ainda a previsão do item 5.1. 
 
3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as 
informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado à Administração, mediante 
documentação própria, para apreciação da autoridade competente.  
 
5 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.  
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6 – A Administração poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.  
 
6 – O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuado(s) através de depósito em conta 
bancária do mesmo, contra entrega do documento fiscal hábil (nota fiscal ou equivalente), de acordo 
com o estabelecido neste Edital. Fica sob responsabilidade do fornecedor, informar seus dados 
bancários bem como arcar com todas as despesas bancárias advindas da transação do 
deposito 
 
7 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 
edital no que concerne a proposta e a habilitação. 
 
XV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
1 - A empresa cuja proposta tenha sido homologada pela autoridade competente da Administração 
deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a contratação, objeto desta 
licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 
87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto:  
 
a) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da 
proposta apresentada, pelo atraso no prazo de entrega, pelo não cumprimento do prazo de 
assinatura do contrato, pela não retirada da Ordem de Serviço ou pela recusa em prestar os serviços 
objeto desta licitação, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como correspondente: M = 
valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;  
 
b) impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 (cinco) 
anos;  
 
c) para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a não observância das normas contidas neste 
edital e nos termos estabelecidos no contrato, estará sujeito à penalidade de multa cominatória de 
5% (cinco por cento), limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor total da proposta 
apresentada;  
d) a aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de 
licitar ou contratar;  
 
e) caso a empresa vencedora se recuse a retirar a Ordem de Serviço, a assinar o contrato ou a 
prestar os serviços objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 
10.520/02, devendo os licitantes remanescentes ser convocados na ordem de classificação de suas 
propostas na etapa de lances. 
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 DISPOSIÇÕES FINAIS  
1 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências destinadas a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas licitantes a juntada 
posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
credenciamento, classificação e habilitação.  
 
2 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações 
complementares.  
 
3 - É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da Administração para subsidiar a 
análise técnica de qualquer objeto licitado.  
 
4 - Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento jurídico 
vigente e nos princípios de Direito Público.  
 
5 - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e 
administrativa pela prática de atos fraudulentos.  
 
6 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:  
ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA e MODELO DE PROPOSTA  
ANEXO 2 – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  
ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)  
ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)  
ANEXO 5 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL (MODELO) 
ANEXO 6 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE (MODELO) 
ANEXO 7 – MUNUTA CONTRATUAL  
ANEXO 8 - DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

 

São Sebastião do Caí, 11 de dezembro de 2018. 

 
Claiton Jair Muller 

Pregoeiro  
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ANEXO 01 

TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

1 - OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, PARA 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 
DO CAI - RS. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
Consideram-se como resíduos sólidos domiciliares aqueles gerados nas residências, edifícios 
residenciais e, resíduos comerciais os gerados nos estabelecimentos comerciais, industriais não 
perigosos e públicos, classificados como Classe II e Classe II A. 
O tratamento de resíduos sólidos trata-se de técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos na 
forma de aterro sanitário, sem causar danos à saúde pública e à segurança, minimizando os 
impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos 
sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-o com uma 
camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário.  
Sendo assim, justifica-se a contratação de empresa para destinação final de RSU, uma vez que o 
município não dispõe de estrutura para execução dos serviços e por não atender as determinações 
da Lei Federal nº 12.305/2010.  
 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Esta contratação é fundamentada pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e alterações e demais condições 
nela constante, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº e 
8.666/93 e Lei Complementar n.º 123/06. 
 
4.  DO VÍNCULO 
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, a qual se obriga a saldar na época devida. 
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5. QUANTITATIVO 
5.1 - A estimativa para 12 meses dos serviços DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DOMICILIARES NÃO RECICLÁVEIS CLASSE II E CLASSE II A gerados no município de 
São Sebastião do Caí - RS, está estimada em uma média total de até 400 toneladas/mês.  
 
6. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços a serem executadas compreendem destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, 
gerados no município de São Sebastião do Caí – RS, considerando a sede do município de São 
Sebastião do Caí um raio máximo de 100 Quilômetros até O aterro sanitário. CASO ALGUM 
LICITANTE OFERTE UMA LOCALIZAÇÃO EM UM RAIO SUPERIOR AO ESTIPULADO, OS 
CUSTOS DE TRANSPORTE REFERENTES Á DIFERENÇA ENTRE O RAIO ESTIPULADO E A 
DISTANCIA REAL DEVERÃO SER DEDUZIDOS DO VALOR À SER DISPENDIDO PELO 
MUNICÍPIO.  
 
7. LOGÍSTICA E EXECUÇÃO 
7.1 – O local para destinação final (aterro sanitário) deverá estar devidamente licenciada por órgãos 
competentes com licenças válidas por no mínimo um ano além do prazo de abertura desta licitação. 
7.2 – o local receptor dos resíduos deverá possuir uma balança devidamente capacitada à pesagem 
das carretas que levarão o resíduo. Ao chegar ao local o receptor dos resíduos, o deverão pesar a 
carreta e após a descarga dos mesmos, deverá ser procedida a uma nova pesagem, com o veículo 
vazio. Então serão processados os cálculos para aferição do peso líquido da carga que deverá ser 
emitido comprovante de pesagem, que deverá ser assinado pelo motorista do veículo. Este processo 
deverá ser devidamente registrado em sistema informatizado para controle, e deverá ter no mínimo 
as seguintes informações: placa do veículo, data, horário, pesagem bruta e pesagem líquida. Esse 
relatório deverá ser encaminhado para Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí para 
conferencia juntamente com os comprovantes de pesagem. 
7.3 - Os comprovantes de pesagem do município deverão ser comparados aos emitidos na entrada 
do aterro sanitário. Para efeito de pagamento deverá ser considerada a pesagem feita no município, 
mas sempre que confrontada com a pesagem do aterro sanitário. 
7.4 - A licitante obriga-se a desenvolver o serviço objeto desta licitação sempre em regime de 
entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplo poder para atuar no sentido do fiel 
cumprimento do contrato. 
 
8. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
Para execução dos serviços pertinentes a este contrato, a Contratada deverá dispor, no mínimo, dos 
equipamentos abaixo relacionados: 
8.1 - A Contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus funcionários e demais recursos humanos 
envolvidos neste serviço, os uniformes, EPI’s e EPC’s (Equipamentos de Proteção Individual e 
Coletiva). 
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8.2 - Nos custos dos equipamentos, deverão estar inclusos despesas com assentamento e 
manutenção. 
 
9. ESTRUTURA DOS RECURSOS HUMANOS: 
9.1 – Se Necessário, a Contratada será responsável pela contratação de encarregados e 
supervisores para acompanhamento dos serviços e demais funcionários necessários à manutenção 
da frota e equipamentos e à execução de atividades administrativas.  
9.2 – Deverá possuir profissional de nível superior com formação em área com finalidade para este 
objeto e apto a emitir anotações técnicas junto aos órgãos competentes, segundo dispõe a Lei 
12.305/2010. 

      
10. FORMA DE PAGAMENTO 
Para fins de pagamento, ao inicio de cada mês, a contratada deverá requerer à Prefeitura o 
pagamento dos serviços executados no mês anterior, anexando ao requerimento os seguintes 
documentos: 
10.1 - Conferência e aceite do relatório de medição expedido pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos; 
10.2 - Nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com a respectiva 
Ordem de Serviço, devendo ser emitida em nome deste Município; 
10.3 - Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS; 
10.4 - A Contratante reterá, conforme o caso e na forma da Lei, as importâncias relativas ao INSS e 
ISS, conforme dispõe a legislação pertinente à matéria. 
10.5 - Medição dos serviços (relatório e comprovantes de pesagem) 
10.6 - Prova de regularidade junto ao FGTS; 
10.7 - Certidão negativa de débito municipal (referente ao município sede da contratada); 
10.8 - Certidão negativa de débito estadual; 
10.9- Certidão negativa de débito federal; 
10.10 - Certidão negativa de débito trabalhista; 
10.11 - Comprovante emitido pela balança da empresa que irá receber os resíduos sólidos, 
juntamente com o RELATÓRIO especificando o peso contido em cada volume transportado e de 
DECLARAÇÃO da CONTRATADA, sob as penas da Lei, de que adimpliu todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período; 
 
11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
11.1 - Responsabilizar-se pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela 
contratante; 
11.2 - Assumir total responsabilidade por danos causados ao município ou a terceiros, decorrente da 
execução dos serviços, isentando o município de todas as reclamações que possam surgir, sejam 
elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas 
ou ajustadas na execução dos serviços; 
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11.3 - Prestar os serviços, incluindo mão de obra e todos os encargos sociais e previdenciários 
relativos, fornecimentos de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços; 
11.4 - Disponibilizar toda a documentação necessária, quando solicitado para análise da 
Fiscalização desta Administração, bem como visita técnica; 
11.5 - Providenciar instalação da estação de transbordo devidamente licenciada nos órgãos 
ambientais, em local selecionado pela contratante. 
11.6 - Possuir para execução das atividades do termo de referencia, as seguintes licenças 
ambientais: 
11.6.2 - Licença de destinação final de resíduos classe II e classe II-A.   
11.6.3 - Caso a empresa não seja proprietária do aterro para destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos domiciliares não recicláveis, deverá apresentar Termo de Compromisso com aterro sanitário 
devidamente licenciado. 
11.7 - Responsabilizar-se pelas despesas inerentes aos serviços prestados; 
11.8 - Caso haja alguma irregularidade no ato do pagamento, o mesmo será vetado; 
11.9 - Apresentar os documentos de cobrança, inclusive NOTA FISCAL, com a descrição dos 
serviços realizados; 
11.10 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 
aos equipamentos ou pessoas, causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à 
CONTRATANTE ou a terceiros; 
11. 11 - Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas pela legislação em vigor; 
11.12 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e 
preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e municipal 
em vigor; 
11.13 - Permitir e facilitar aos fiscais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí à inspeção ao 
local do serviço em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, 
relacionados com os serviços contratados; 
11.14 - Assumir total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros 
decorrentes dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruição parcial ou 
total, isentando a PREFEITURA de todas as reclamações, sejam resultantes de atos de seus 
prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas para execução dos 
serviços; 
11.15 - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato.  
11.16 - Manter no quadro, pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinações dos fiscais 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
11.17 - Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento da legislação em 
vigor quanto às obrigações assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.   
11.18 - Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de cunho trabalhista, 
estendendo-se as responsabilidades para os feitos judiciais decorrentes desta licitação.  
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11.19 - Informar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, verbalmente e 
por escrito, quaisquer problemas ocorridos durante a execução dos serviços.   
11.21 - Atender as solicitações da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí quanto ao 
fornecimento de informações de dados sobre os serviços, dentro dos prazos estipulados.   
 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   
12.1 - Indicar por escrito o Fiscal do Contrato; 
12.2 - Comunicar, por escrito, à licitante quaisquer irregularidades verificadas na realização dos 
serviços;  
12.3 - Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, na forma prevista na Lei Federal nº. 
8.666/93. 
12.4- Promover o pagamento na data prevista no contrato; 
 
13.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
13.1 - Alvará de Funcionamento da empresa referente ao município Sede da mesma, com validade 
na data da abertura da licitação; 
13.2 - A empresa deverá ter posse de aterro sanitário e/ou deverá apresentar além da licença, termo 
de compromisso com o aterro sanitário específico pelo tempo de duração do contrato originário deste 
processo licitatório para o município de São Sebastião do Caí, com firma reconhecida, firmado com a 
empresa licitante e a possuidora do aterro, onde conste o compromisso entre as partes, 
assegurando a destinação final dos resíduos; 
13.3 - Engenheiro Sanitarista e/ou Ambiental e/ou Civil; 
13.4 - Acervo ou comprovação de aptidão compatível ou similar ao objeto solicitado; 
a) O acervo ou comprovação de aptidão do técnico acima citado deverá ser apresentado pelo 
engenheiro acima citado, esse deverá ser registrado no CREA;  
13.5 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante atestados de capacidade 
técnica operacional, em nome dos responsável técnico proponente (engenheiro), fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, referentes aos serviços de características 
semelhantes, sendo: 
13.6 - Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II e Classe II A (Domiciliares); 
13.7 - Comprovação do vínculo do profissional com a empresa vencedora da licitação poderá ser 
comprovada mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho; 
13.8 - Licença Ambiental expedida pela FEPAM para recebimento dos resíduos sólidos urbanos; 
13.9 – Comprovação de registro junto aos serviços especializados em Engenharia e Segurança e em 
Medicina do Trabalho – SESMIT (Lei Federal nº 6.415 de 22/11/1977 e portaria nº 3.214 de 08/06/78 
do Ministério do Trabalho) 
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13.10 - Comprovação de que a empresa proponente possui PPRA – Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico e saúde Ocupacional; 
 
14. ORDEM DE SERVIÇO, PRAZO DE INÍCIO E TÉRMINO 
14.1 - A ordem de serviço será emitida pela Secretaria Municipal de Obras, na qual a empresa 
contratada terá 5 (cinco) dias úteis para iniciar os serviços, devendo, portanto, a licitante preparar 
todos os equipamentos que serão utilizados com antecedência, para que não haja atrasos.  
14.2 - O prazo total para a execução do serviço será de 12 (doze) meses, contados da data do 
recebimento da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e 
devidamente justificado. 
 
15. DA PROPOSTA 
15.1 - As propostas de preços, apresentadas de forma legível (digitadas), em moeda corrente 
nacional, com duas casas decimais após a vírgula, assinadas, com a identificação da empresa (por 
meio do nome ou carimbo ou papel timbrado, etc.) isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e 
contendo as seguintes informações: 
15.2 - Nome e qualificação do responsável pela assinatura do contrato; 
15.3 - Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias; 
15.4 - No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas administrativas, o lucro e 
demais insumos necessários à sua composição; 
15.5 - Dados da pessoa jurídica, tais como CNPJ, endereço, banco, conta corrente e agência para 
débito de pagamentos futuros;  
 
16. DA FISCALIZAÇÃO  
16.1 - A fiscalização do contrato será feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
16.2 - O serviço, objeto deste certame, será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da Administração Municipal, servidor responsável, a quem caberá o 
acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação da nota fiscal/fatura 
correspondente aos serviços fornecidos. 
16.3 - A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para 
retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se passarem 
entre a data da devolução e a da reapresentação. 
16.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o 
acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas a Administração Municipal, 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
16.5 - A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, estando 
à contratada obrigada a prestar toda a colaboração necessária, inclusive obrigando-se a apresentar 
toda e qualquer documentação contábil que se refira à execução dos serviços contratados, 
independentemente de serem exercidas outras espécies de fiscalização, por terceiros ou 
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diretamente por órgãos do Município, estando os fiscais dotados de amplos poderes para exigir da 
CONTRATADA uma boa execução do objeto do presente Contrato. 
16.6 - A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela 
Administração, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, que deverá atestar a realização dos 
serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos. 62 e 63 da Lei n.º 
4.320/64. 
16.7 - A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da Contratada que 
apresentar comportamento desrespeitoso para com a população em geral, ou que estiver solicitando 
propina.   
 
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos necessários para fazer face às despesas do presente objeto correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, ficando o pagamento sob a responsabilidade da Secretaria abaixo, 
conforme Ficha descrita, consignadas no orçamento vigente, a saber: 
51680 - Ordinária 
0500 - Secretaria de Obras Públicas, Infraestrutura e Serviços Urbanos 
0501 - Secretaria de Obras e Saneamento 
04.122.0021.2068 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
 
 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidos pelo Setor de Licitações, pelo número 
(51) 3635-2500-ramal 4004 ou pelo e-mail licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br  
 
 

São Sebastião do Caí, 11 de dezembro de 2018.  
 
 
 

Claiton Jair Muller 
Licitações e Contratos 
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ANEXO 2 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 

representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº 

________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da licitação acima 

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta 

comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e 

praticar todos os atos inerentes ao certame.  

 
São Sebastião do Caí, ____ de ________________ de 2018.  
 
 
 
____________________________________ 
Nome e assinatura com firma reconhecida do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 

 
 
 
 
 
Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou 
documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação 
da empresa. 
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ANEXO 3 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, 

por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do 

documento de identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, 

declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa 

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 

alterada pela Lei Complementar 147/2014 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 

4º do referido artigo.  

 

 
São Sebastião do Caí, ____ de ________________ de 2018.  
 
 
____________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
 
 

 

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena 

de responsabilização nos termos da lei.  

 
São Sebastião do Caí, ____ de ________________ de 2018.  
 
 
 
____________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 
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ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não empregamos 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.  

 
 
São Sebastião do Caí, ____ de ________________ de 2018.  
 
 
 
____________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 
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ANEXO 6 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
 
 
    
 
Declaramos para os fins de direito, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº ______________________que a empresa citada acima NÃO se encontra declarada inidônea para 

licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito 

Federal. 

 
 
São Sebastião do Caí, ____ de ________________ de 2018.  
 
 
 
____________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 
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ANEXO 7 

MINUTA CONTRATUAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, com sede à Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, 
São Sebastião do Caí - RS, CEP: 95.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº 31.796.584/0001-87, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, portador do CPF-MF nº 
197.766.830-53 e RG nº 1006991358, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a 
empresa __________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 
_____________________, com sede na _______________, ________________,_____________, 
________________/___, por seu representante legal, Sr. _____________________, Sócio-Gerente, 
RG nº ____________, CPF nº ____________________, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 
039/2018, tudo de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002, que se regerá mediante as 
Cláusulas e condições que seguem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 
LICENCIADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 
PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI - RS. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Documentos Integrantes  
2.1 - Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão 
Presencial nº 039/2018 completando o presente contrato para todos os fins de direito, independente 
de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – da forma de execução, do preço e da forma de reajuste 
3.1 Fica estabelecida a forma de execução indireta por preços unitários, nos termos do Artigo 6º, 
Inciso VIII, “a” da Lei 8.666/93, com prestação dos serviços mediante Ordem de Serviço emitida pela 
Administração Municipal.  
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3.2 – O valor do presente contrato é de R$ XXXX (valor por extenso), a saber: 
 
DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE UNIDADE VR. 

UNITÃRI
O 

VR. TOTAL 

DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS DOMICILIARES 

ATÉ 400 t/mês xxx xxxx 

  
3.3 - O preço a ser pago coincide com o preço definido no relatório de preços após os lances do 
Pregão, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, 
seguros, fretes, combustíveis, hospedagem, alimentação, material, mão de obra e quaisquer 
despesas inerentes à prestação dos serviços. 
 
3.4 – O valor deste contrato é fixo e irreajustável pelo interregno de 12 (doze) meses, admitida à 
repactuação, nos termos e condições da Legislação vigente. 
 
3.5 - Caso o contrato seja prorrogado, a CONTRATADA poderá reajustar os preços de cobrança dos 
serviços, a partir de 12 meses, a contar da data da assinatura do Termo de Contrato, devendo ser 
utilizado como índice de reajuste, o IGP-M (índice geral de preços – Fundação Getúlio Vargas) ou 
outro que venha a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Das Condições de Pagamento  
4.1 - Os pagamentos serão efetuados até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal, sem 
rasuras ou emendas, que deverá ser encaminhada em nome da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião do Caí, com a descriminação dos serviços prestados, após o setor competente atestar, 
anexando os documentos estabelecidos no Edital que originou esta contratação.  
 
4.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação das seguintes fórmulas: 

 
I= (TX/100) 
        365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
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EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 
 
4.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura.  
 
4.4 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/1964 
4.5 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada 
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.  
 
4.6 – A Administração poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.  
 
4.7 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária da contratada, ficando sob 
sua responsabilidade, informar os dados bancários bem como arcar com todas as despesas 
bancárias advindas da transação do depósito. 
 
4.8 - O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL somente será feito conforme determinado 
no item anterior, sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de 
duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.  
 
CLÁUSULA QUINTA - Dos Recursos Orçamentários  
5.1 - Os recursos orçamentários destinados à execução do presente contrato correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
51680 - Ordinária 
0500 - Secretaria de Obras Públicas, Infraestrutura e Serviços Urbanos 
0501 - Secretaria de Obras e Saneamento 
04.122.0021.2068 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo de Início e da vigência do Contrato  
6.1 – O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura deste 
instrumento, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, na forma do art. 57, IV da Lei 
8.666/93, devendo a publicação do extrato resumido ocorrer na forma do art. 61, parágrafo único, da 
Lei nº 8.666/1993; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da prestação dos serviços 
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7.1 - Os serviços serão executados conforme informações da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos.  
 
CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades e Sanções  
8.1. - A empresa deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos 
serviços do objeto adjudicado, sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/1993, bem como pelo art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 
 
a) Para os efeitos do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, fica estabelecida a multa cominatória de 10% (dez 
por cento) sob o valor da proposta final apresentada, a ser aplicada em caso de descumprimento de 
qualquer das cláusulas contratuais celebradas;  
 
b) Pelo não prestação dos serviços do objeto licitado após assinatura do contrato, multa de 5% 
(cinco por cento) do valor global do contrato, limitado a 15%, e nessa hipótese, poderá ainda a 
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí revogar o contrato e convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o fornecimento do objeto, nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado;  
 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir à Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Caí pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada. A "declaração de inidoneidade" é competência exclusiva da Prefeitura Municipal de 
São Sebastião do Caí, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) 
anos de sua aplicação. 
 
CLÁUSULA NONA - Da Rescisão  
9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste 
instrumento.  
 
9.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:  
 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, ou prazos;  
 
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  
 
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da 
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;  
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IV - O atraso injustificado no início do abastecimento/fornecimento;  
 
V - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Caí; 
 
VI - A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.  
 
VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
 
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei nº 8.666/1993.  
 
IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  
 
X - A dissolução da sociedade;  
 
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;  
 
XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  
XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato;  
 
XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
dos fornecimentos já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até que seja normalizada a situação;  
 
XV - A supressão, por parte da Administração, da prestação dos serviços, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.  
 
9.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de 
justificativa fundada assegurada o contraditório e a ampla defesa.  
9.3. - A rescisão do contrato poderá ser:  
I - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 
à XIII do item 8.2; 
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II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a administração.  
III - Judicial, nos termos da legislação.  
 
9.3.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade das Partes  
10.1 - Compete à Contratada:  
a) fornecer o (s) objeto contratado (s) nas condições e especificações descritas neste instrumento; 
 
b) tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo seja notificada, por escrito, 
de algum problema constatado; 
 
c) Manter profissionais aptos a efetuar o atendimento adequado ao CONTRATANTE, com nível de 
conhecimento compatível com o grau de dificuldade e/ou inconsistências eventualmente 
apresentado, durante todo o período do contrato; 
 
d) Responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todo e qualquer despesa de ordem trabalhista, 
previdenciária, e demais encargos sociais, relativamente a seus profissionais, durante e na 
prestação dos serviços ora contratados, ainda que em atividade nas dependências do 
estabelecimento do CONTRATANTE.  
 
e) Prestar assistência permanente ao CONTRATANTE, durante a vigência do presente contrato, 
solucionando dúvidas. Essa assistência poderá ser acordada entre as partes. 

f) Sempre que solicitado pelo Gestor de Contrato, prestar esclarecimentos sobre eventuais atos ou 
fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em 
função da prestação dos serviços contratados; 

g) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista; 
 
h) Somente executar os serviços solicitados após a aprovação do CONTRATANTE; 
 
i) A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, as supressões ou 
acréscimos que se fizerem no objeto contratado em até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor global inicial atualizado do contrato; 
 
10.2 - Compete à Contratante:  
a) Efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula terceira, nos termos deste instrumento;  
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b) Definir os locais para prestação do serviço;  
c) Designar servidor ou comissão, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Acompanhamento e da Fiscalização  
11.1 - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e designará servidor ou 
comissão, na hipótese do inciso I, “b” do art. 73 da Lei nº 8.666/1993 que deverá atestar 
definitivamente a prestação dos serviços, observadas às disposições deste Contrato. 
11.2 - O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades 
que forem verificadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do 
recebimento de notificação, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ADITAMENTOS  
12.1. - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Legislação Aplicável  
13.1. - Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Publicação  
14.1. - O presente Contrato será publicado, em resumo, na imprensa oficial, dando-se cumprimento 
ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, correndo a despesa por conta da 
contratante.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do Foro  
15.1. - Fica eleito o foro da cidade de São Sebastião do Caí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  
 
15.2. - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, depois de lido e 
achado conforme.  
 
São Sebastião do Caí, ______ de _______________ de 2018. 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Clóvis Alberto Pires Duarte 
Prefeito Municipal                                           CONTRATADA 
CONTRATANTE 
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  ANEXO 08 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
INSERIR NO ENVELOPE DE “HABILITAÇÃO”  

 
 
 
NOME DO RESPONSÁVEL PELA LICITANTE: _____________ 
 
Nº DE IDENTIDADE/ ÓRGÃO EMISSOR DO RESPONSÁVEL PELA LICITANTE: 
______________________ 
 
CPF DO RESPONSÁVEL PELA LICITANTE: _____________ 
 
NACIONALIDADE:____________ ESTADO CIVIL: ________________ 
 
CONDIÇÃO JURÍDICA DO REPRESENTANTE: __________________ 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELA LICITANTE:______________ 
 
INDICAÇÃO DO PREPOSTO: (NOME COMPLETO, CPF e CARGO)  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA (CREDOR)  
 
NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:  
CNPJ DA PESSOA JURÍDICA:  
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: E-MAIL: TEL:  
 
BANCO __________ AGÊNCIA Nº ___________ NÚMERO DA CONTA: ________ 

 
 
LOCAL E DATA 
Assinatura e Carimbo 


