
                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE

RECEBIMENTO DE RESÍ

REALIZADO PELO MUNICÍPIO, ALÉM DO FORNECIMENTO DE 

CAÇAMBAS.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 

DIA 11 (ONZE) DE DEZ

da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mar

Centro, a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 

115/2020, com a finalidade de receber propostas e docu

do Pregão Presencial 016

prestação de serviços de recebimento de resíduos sólidos não domiciliares e 

destinação final dos mesmos, em local devidamente aut

ambientais, com julgamento do tipo menor preço por item, processando

essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos 

Decretos Federais nº 5.450 de 31/05/05 e nº 5.504 de 05/08/05, Decreto 

Municipal nº 2.954/2007 e 3.512/2014, e su

e alterações e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 

 

1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. Constitui o objeto do presente instrumento a contratação de 

prestação de serviços de recebimento de resíduos sólidos não domiciliares e 

destinação final dos mesmos, em local devidamente autorizado pelos órgãos 

ambientais. O Município fará a coleta d

mesmos, até o local de destinação fi

(sete e meio) quilômetros, com o centro deste raio sendo definido pelo prédio 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECEBIMENTO DE RESÍDUOS RESULTANTE DO RECOLHIMENTO 

REALIZADO PELO MUNICÍPIO, ALÉM DO FORNECIMENTO DE 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 

DEZEMBRO DE 2020, reunir-se-ão, na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426,

Centro, a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 

/2020, com a finalidade de receber propostas e documentos de habi

do Pregão Presencial 016/2020, objetivando a contratação de empresa 

de serviços de recebimento de resíduos sólidos não domiciliares e 

destinação final dos mesmos, em local devidamente autorizado pelos órgãos 

, com julgamento do tipo menor preço por item, processando

essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos 

Decretos Federais nº 5.450 de 31/05/05 e nº 5.504 de 05/08/05, Decreto 

Municipal nº 2.954/2007 e 3.512/2014, e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 

e alterações e demais disposições legais aplicáveis à espécie.  

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

bjeto do presente instrumento a contratação de 

de serviços de recebimento de resíduos sólidos não domiciliares e 

destinação final dos mesmos, em local devidamente autorizado pelos órgãos 

ambientais. O Município fará a coleta dos resíduos e efetuará o transporte dos 

mesmos, até o local de destinação final, situado em um raio máximo de 7,5

(sete e meio) quilômetros, com o centro deste raio sendo definido pelo prédio 
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20 

SERVIÇOS DE 

DUOS RESULTANTE DO RECOLHIMENTO 

REALIZADO PELO MUNICÍPIO, ALÉM DO FORNECIMENTO DE 

, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h, do 

ão, na Sala de Licitações 

echal Floriano Peixoto, nº 426, 

Centro, a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 

mentos de habilitação 

contratação de empresa para a 

de serviços de recebimento de resíduos sólidos não domiciliares e 

orizado pelos órgãos 

, com julgamento do tipo menor preço por item, processando-se 

essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos 

Decretos Federais nº 5.450 de 31/05/05 e nº 5.504 de 05/08/05, Decreto 

bsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 

bjeto do presente instrumento a contratação de empresa para 

de serviços de recebimento de resíduos sólidos não domiciliares e 

destinação final dos mesmos, em local devidamente autorizado pelos órgãos 

s resíduos e efetuará o transporte dos 

em um raio máximo de 7,5 

(sete e meio) quilômetros, com o centro deste raio sendo definido pelo prédio 



                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 
onde se situa atualmente a Secretaria de Obras do Município. Caso o local de 

destinação final do Contratado esteja situado fora da área deli

Contratado deverá fornecer uma estação de transbordo, devidamente 

licenciada, em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, dentro dos limites do 

círculo do raio de 7,5 (sete e meio) quilômetros anteriormente mencionado. 

Neste caso, o transporte dos 

destinação final, correrá por conta exclusivo do Contratado. O

deverá ainda fornecer um total de 10 caçambas, com volume de 4,5 m³, 

dispostas em locais designados pelo Município, dentro do períme

1.2. Os resíduos sólidos domiciliares compreendem os seguintes materiais: 

entulho e caliça de obras; madeira de demolição; móveis inutilizados e outros 

materiais sólidos que se enquadrem nesta categoria, bem como resíduos 

provocados pela cheias (enchentes). A pre

e transporte de resíduos industriais, hospitalares e perigosos.

1.3. Materiais resultantes de podas de árvores não estão incluídos nesta 

Licitação.  

1.4. O Município fará a disposição destes resíduos no local específico

horário de funcionamento determi

de São Sebastião do Caí.

1.5. A empresa contratada deverá dispor de todo

maquinário e mão de obra especializada para que efetivem os serviços a 

serem prestados.  

1.6. Valores de referência fornecido pela Secretaria de Obras do Município:

TIPO DE 

SERVIÇO 

VOLUME

Caçamba 

Entulho 

4,50 m³
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onde se situa atualmente a Secretaria de Obras do Município. Caso o local de 

destinação final do Contratado esteja situado fora da área deli

Contratado deverá fornecer uma estação de transbordo, devidamente 

licenciada, em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, dentro dos limites do 

círculo do raio de 7,5 (sete e meio) quilômetros anteriormente mencionado. 

Neste caso, o transporte dos resíduos, a partir da estação de transbordo até a 

destinação final, correrá por conta exclusivo do Contratado. O

deverá ainda fornecer um total de 10 caçambas, com volume de 4,5 m³, 

dispostas em locais designados pelo Município, dentro do períme

resíduos sólidos domiciliares compreendem os seguintes materiais: 

entulho e caliça de obras; madeira de demolição; móveis inutilizados e outros 

materiais sólidos que se enquadrem nesta categoria, bem como resíduos 

provocados pela cheias (enchentes). A presente contratação desobriga a coleta 

e transporte de resíduos industriais, hospitalares e perigosos. 

Materiais resultantes de podas de árvores não estão incluídos nesta 

O Município fará a disposição destes resíduos no local específico

horário de funcionamento determinada pela Secretaria de Obras 

de São Sebastião do Caí. 

. A empresa contratada deverá dispor de todos os equipamento

maquinário e mão de obra especializada para que efetivem os serviços a 

Valores de referência fornecido pela Secretaria de Obras do Município:

VOLUME QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

4,50 m³ 150 357,41 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

onde se situa atualmente a Secretaria de Obras do Município. Caso o local de 

destinação final do Contratado esteja situado fora da área delimitada, o 

Contratado deverá fornecer uma estação de transbordo, devidamente 

licenciada, em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, dentro dos limites do 

círculo do raio de 7,5 (sete e meio) quilômetros anteriormente mencionado. 

resíduos, a partir da estação de transbordo até a 

destinação final, correrá por conta exclusivo do Contratado. O Contratado 

deverá ainda fornecer um total de 10 caçambas, com volume de 4,5 m³, 

dispostas em locais designados pelo Município, dentro do perímetro urbano. 

resíduos sólidos domiciliares compreendem os seguintes materiais: 

entulho e caliça de obras; madeira de demolição; móveis inutilizados e outros 

materiais sólidos que se enquadrem nesta categoria, bem como resíduos 

sente contratação desobriga a coleta 

Materiais resultantes de podas de árvores não estão incluídos nesta 

O Município fará a disposição destes resíduos no local específico no 

nada pela Secretaria de Obras do Município 

equipamentos, veículos, 

maquinário e mão de obra especializada para que efetivem os serviços a 

Valores de referência fornecido pela Secretaria de Obras do Município: 

VALOR TOTAL 

(R$) 

53.611,50 
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Resíduos 

Sólidos  

m³

TOTAIS 
 

1.7. Poderão participar da sessão pública, as empresas que atuam no ramo 

pertinente ao objeto licitado.

1.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 

realização desta licitação na data acima mencionada, o

automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário, independentemente de nova comunicação.

1.9. A Administração não homologará valores superiores aos orçados

 

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta 

da seguinte dotação do orçamento vigente:

51680   Códigos da Despesa

0500    Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.

0501    Secretaria de Obras e Saneamento

04.122.0021.2068  Manuten

3.3.3.90.39   Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

 

03 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. O licitante deverá apresentar

diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e 

credenciado nos moldes do 

intervir no procedimento licitató
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m³ 7.500 49,08 

Poderão participar da sessão pública, as empresas que atuam no ramo 

pertinente ao objeto licitado. 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 

realização desta licitação na data acima mencionada, o

automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário, independentemente de nova comunicação. 

A Administração não homologará valores superiores aos orçados

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta 

do orçamento vigente: 

Códigos da Despesa 

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. 

Secretaria de Obras e Saneamento 

Manutenção das Atividades da Secret. De Obras

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, 

diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e 

credenciado nos moldes do anexo III deste Edital, será o único admitido a 

intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

368.100,00 

421.711,50 

Poderão participar da sessão pública, as empresas que atuam no ramo 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 

 evento será 

automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

A Administração não homologará valores superiores aos orçados acima. 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta 

ção das Atividades da Secret. De Obras 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

se para credenciamento junto a Pregoeira, 

diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e 

deste Edital, será o único admitido a 

rio, no interesse do representado.  
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3.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, o qual deverá 

estar munido de cédula de identidade ou outro documento equivalente.

3.3. O documento para credenciamento 

declaração que cumpre os requisitos de habilitação do edital 

ser apresentados fora dos envelopes 01 e 02.

3.4. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatório à presença da licitante ou de seu represen

as sessões públicas referentes a presente licitação.

3.5. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 

sociedade comercial ou de sociedade por ações;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício, no caso de sociedade civil;

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.
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Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, o qual deverá 

estar munido de cédula de identidade ou outro documento equivalente.

O documento para credenciamento (anexo III), juntamente com a 

o que cumpre os requisitos de habilitação do edital (anexo II)

ser apresentados fora dos envelopes 01 e 02. 

Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatório à presença da licitante ou de seu represen

as sessões públicas referentes a presente licitação. 

O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar: 

o Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 

sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

rcício, no caso de sociedade civil; 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, o qual deverá 

estar munido de cédula de identidade ou outro documento equivalente. 

juntamente com a 

(anexo II) deverão 

Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatório à presença da licitante ou de seu representante em todas 

se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

o Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de 
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b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com firma do 

outorgante reconhecida/autenticada em cartório/tabelionato, em que conste os 

requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o 

nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 

outorga de procuração, o nome do outorgado 

para dar lance(s) em licitação pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 

licitante, comprovado a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato 

deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como 

representante legal da empresa.

Observação 2: Caso o contrato social ou estatuto d

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 

empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 

benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, deverá apresentar junto com o 

credenciamento, declaração que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, expedido no prazo de até 60 (sessenta) dias 

de antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes, e ainda, 

assinada pelo representante legal ou pelo contador da empresa. 

apresente tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos 

na lei acima referida. No caso de

empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual
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se representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com firma do 

reconhecida/autenticada em cartório/tabelionato, em que conste os 

requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o 

nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 

outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes 

para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 

licitante, comprovado a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato 

deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como 

representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 

empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 3.6 - A empresa que pretender se utilizar dos 

stos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, deverá apresentar junto com o 

declaração que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, expedido no prazo de até 60 (sessenta) dias 

antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes, e ainda, 

assinada pelo representante legal ou pelo contador da empresa. 

apresente tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos 

na lei acima referida. No caso de MEI (Microempreendedor Individual) a 

empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual. 
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b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com firma do 

reconhecida/autenticada em cartório/tabelionato, em que conste os 

requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o 

nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 

e a indicação de amplos poderes 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 

licitante, comprovado a existência dos necessários poderes para formulação de 

os demais atos inerentes ao certame. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato 

deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como 

etermine que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 

empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 

A empresa que pretender se utilizar dos 

stos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, deverá apresentar junto com o 

declaração que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, expedido no prazo de até 60 (sessenta) dias 

antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes, e ainda, 

assinada pelo representante legal ou pelo contador da empresa. Caso não 

apresente tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos 

MEI (Microempreendedor Individual) a 

empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 
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3.6. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 

gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006 e a

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, 

contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

 

04 - DA PROPOSTA DE PREÇO

4.1. A proposta de preços poderá ter como base o modelo 

identificação da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e 

rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue 

em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte 

externa e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a 

seguinte inscrição: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
ENVELOPE Nº 01 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E

 

4.2. Na Proposta de Preços deverá constar:

4.2.1. Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) 

dias corridos, a contar da abertura do Envelope nº 01 

conforme art. 6º Lei nº 10.520/2002;

4.2.2. Preço unitário e global do item, de acordo com os preços praticados no 

mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os 
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As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 

gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme o disposto no art. 34, da 

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por 

contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

DA PROPOSTA DE PREÇO 

A proposta de preços poderá ter como base o modelo (anexo I)

identificação da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e 

ada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue 

em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte 

externa e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
TELEFONE E E-MAIL: 

Na Proposta de Preços deverá constar: 

Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) 

dias corridos, a contar da abertura do Envelope nº 01 - Proposta de Preços, 

conforme art. 6º Lei nº 10.520/2002; 

Preço unitário e global do item, de acordo com os preços praticados no 

mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 

gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, 

lterações, conforme o disposto no art. 34, da 

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 

declaração, firmada por 

contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

(anexo I), com 

identificação da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e 

ada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue 

em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte 

externa e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) 

Proposta de Preços, 

Preço unitário e global do item, de acordo com os preços praticados no 

mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os 
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valores relativos a cada item (unitário e global) em algarismo, expresso em 

moeda corrente nacional (R$)

4.2.3. Prazo de entrega conforme especificado no Edital.

4.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo 

ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou 

apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente 

inexequíveis, presumindo

excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

4.4. A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, 

do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

4.5. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem 

preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes.

4.6. Todos os insumos que compõem

impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do 

proponente. 

4.7. Os preços cotados são irreajustáveis.

 

05 - DA HABILITAÇÃO 

5.1. Para habilitação deverá a empresa vencedora apresentar, no envelope nº 

02 - Documentos de Habilitação, os documentos discriminados no item 5.2, em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por 

servidor desta administraç
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valores relativos a cada item (unitário e global) em algarismo, expresso em 

moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste edital;

Prazo de entrega conforme especificado no Edital. 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo 

ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou 

regularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente 

inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou 

excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, 

do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem 

preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes.

Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com 

impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do 

Os preços cotados são irreajustáveis. 

 

Para habilitação deverá a empresa vencedora apresentar, no envelope nº 

Documentos de Habilitação, os documentos discriminados no item 5.2, em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por 

servidor desta administração. No caso de apresentação de cópia autenticada, a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

valores relativos a cada item (unitário e global) em algarismo, expresso em 

, considerando as condições deste edital; 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo 

ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou 

regularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente 

se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte 

do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem 

preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes. 

o preço, tais como as despesas com 

impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do 

Para habilitação deverá a empresa vencedora apresentar, no envelope nº 

Documentos de Habilitação, os documentos discriminados no item 5.2, em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por 

ão. No caso de apresentação de cópia autenticada, a 
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proponente obriga-se a fornecer a pregoeira os originais correspondentes em 

qualquer momento que lhe for solicitado.

5.1.1. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 

forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão 

sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo 

Município. 

5.1.2. Os proponentes interessados na autenticação das cópias por servidor do 

município deverão se dirigi

dezembro de 2020 para proceder à autenticação.

5.1.3. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo 

de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta 

será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão, exceto o 

comprovante de inscrição no CNPJ.

5.1.4. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados 

em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 

na face externa, para o que se sugere a seguinte inscrição:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
ENVELOPE Nº 02 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E

5.2. Os proponentes deverão apresentar no envelope 02 os documentos a 

seguir: 

5.2.1. Contrato Social ou Ato constitutivo, estatuto em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documen
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se a fornecer a pregoeira os originais correspondentes em 

qualquer momento que lhe for solicitado. 

Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 

ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão 

sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo 

Os proponentes interessados na autenticação das cópias por servidor do 

município deverão se dirigir ao setor de licitações até as 8h30min do dia 1

de 2020 para proceder à autenticação. 

Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo 

de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta 

de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão, exceto o 

comprovante de inscrição no CNPJ. 

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados 

em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 

face externa, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
TELEFONE E E-MAIL: 

Os proponentes deverão apresentar no envelope 02 os documentos a 

Contrato Social ou Ato constitutivo, estatuto em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

se a fornecer a pregoeira os originais correspondentes em 

Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 

ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão 

sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo 

Os proponentes interessados na autenticação das cópias por servidor do 

r ao setor de licitações até as 8h30min do dia 11 de 

Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo 

de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta 

de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão, exceto o 

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados 

em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Os proponentes deverão apresentar no envelope 02 os documentos a 

Contrato Social ou Ato constitutivo, estatuto em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por 

tos de eleição de seus administradores; 
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5.2.2. Cópia autenticada do documento de identidade do Representante Legal 

da empresa; 

5.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

5.2.4. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 an

5.2.5. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 

5.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do 

domicilio ou sede do proponente;

5.2.7. Prova de regularidade expedida pela Fazenda Fe

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União 

e Seguridade Social 

RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014;

5.2.8. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Te

Serviço (Certidão de Regularidade de Situação do FGTS);

5.2.9. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica;

5.2.10. Licença de Operação emitida pela FEPAM, para transporte dos 

resíduos sólidos (se necessário); 
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Cópia autenticada do documento de identidade do Representante Legal 

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 

Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 anos, (anexo IV); 

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do 

domicilio ou sede do proponente; 

Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal 

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União 

e Seguridade Social - INSS), conforme previsto na Portaria Conjunta 

RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014; 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Te

Serviço (Certidão de Regularidade de Situação do FGTS); 

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

Licença de Operação emitida pela FEPAM, para transporte dos 

esíduos sólidos (se necessário);  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

Cópia autenticada do documento de identidade do Representante Legal 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na 

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do 

deral (Certidão 

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União 

, conforme previsto na Portaria Conjunta 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

Licença de Operação emitida pela FEPAM, para transporte dos 
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5.2.11. Licença de Operação da Unidade de recebimento do Resíduo objeto 

deste contrato, emitido pela FEPAM/RS para destinação final dos resíduos.

 

5.2.12. Se o licitante não for detentor do empreendimento, deverá apresent

autorização do proprietário da área de recebimento dos resíduos, licenciado 

pela FEPAM para destinação final, aceitando expressamente o recebimento 

dos resíduos, pelo período mínimo de 12 (doze) meses;

5.2.13. Prova de inexistência de débitos inadimplid

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

5.452, de 1º de maio de 1943;

5.2.14. Registro comercial, no caso de empresa indiv

5.3. Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame 

apresentado documentação exigida, no todo ou em parte, será esta 

desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na 

legislação que rege o procedimento, e será conv

seguinte na ordem de classificação, e assim sucessivamente, cabendo a 

pregoeira a análise das propostas que atendam ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor.

5.4. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pe

Equipe de Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada 

será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles 

proponentes cuja documentação apresente irregularidades.

5.5. A microempresa e a empresa de peq

que atender ao item 3.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos nos itens 5.2.6 a 5.2.8 deste edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
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Licença de Operação da Unidade de recebimento do Resíduo objeto 

deste contrato, emitido pela FEPAM/RS para destinação final dos resíduos.

Se o licitante não for detentor do empreendimento, deverá apresent

autorização do proprietário da área de recebimento dos resíduos, licenciado 

pela FEPAM para destinação final, aceitando expressamente o recebimento 

dos resíduos, pelo período mínimo de 12 (doze) meses; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

5.452, de 1º de maio de 1943; 

Registro comercial, no caso de empresa individual.  

Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame 

apresentado documentação exigida, no todo ou em parte, será esta 

desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na 

legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa 

seguinte na ordem de classificação, e assim sucessivamente, cabendo a 

pregoeira a análise das propostas que atendam ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor. 

A documentação, na fase pertinente, será rubricada pela Pregoeira, pela 

Equipe de Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada 

será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles 

proponentes cuja documentação apresente irregularidades. 

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 

que atender ao item 3.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

, previstos nos itens 5.2.6 a 5.2.8 deste edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
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Licença de Operação da Unidade de recebimento do Resíduo objeto 

deste contrato, emitido pela FEPAM/RS para destinação final dos resíduos. 

Se o licitante não for detentor do empreendimento, deverá apresentar 

autorização do proprietário da área de recebimento dos resíduos, licenciado 

pela FEPAM para destinação final, aceitando expressamente o recebimento 

os perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame 

apresentado documentação exigida, no todo ou em parte, será esta 

desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na 

ocada então a empresa 

seguinte na ordem de classificação, e assim sucessivamente, cabendo a 

pregoeira a análise das propostas que atendam ao edital, sendo o respectivo 

la Pregoeira, pela 

Equipe de Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada 

será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles 

ueno porte, bem como a cooperativa 

que atender ao item 3.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

, previstos nos itens 5.2.6 a 5.2.8 deste edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
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comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame.

5.6. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, 

por igual período, a critério da Administração, desde que seja 

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

5.7. Ocorrendo a situação prevista no item 5.5, a sessão do pregão será 

suspensa, podendo a pregoeira fixar, desde logo, a data em que se dará 

continuidade ao certame

público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

5.8. O benefício de que trata o item 5.5 não eximirá a microempresa, a 

empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 

documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

5.9. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.5, 

implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no 

item 09 deste Edital. 

5.10. O envelope de documentação 

Pregoeira pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da 

licitação, devendo a licitante retirá

(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

 

06 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO

6.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando

se com o credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 

02. 
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comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame. 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, 

por igual período, a critério da Administração, desde que seja 

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

Ocorrendo a situação prevista no item 5.5, a sessão do pregão será 

suspensa, podendo a pregoeira fixar, desde logo, a data em que se dará 

continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato 

público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

O benefício de que trata o item 5.5 não eximirá a microempresa, a 

empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 

documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.5, 

implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no 

O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da 

Pregoeira pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da 

licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

MENTOS DA LICITAÇÃO 

No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando

se com o credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, 

por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

Ocorrendo a situação prevista no item 5.5, a sessão do pregão será 

suspensa, podendo a pregoeira fixar, desde logo, a data em que se dará 

, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato 

O benefício de que trata o item 5.5 não eximirá a microempresa, a 

empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.5, 

implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no 

que não for aberto ficará em poder da 

Pregoeira pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da 

lo, após aquele período, no prazo de 05 

No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando-

se com o credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 
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6.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do 

prazo estabelecido neste Edital.

6.3. Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, o 

representante legal credenciado apresentará nos moldes do 

Edital, fora dos envelopes, declaração que sua representada cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de não

aceitação de sua proposta pela pregoeira.

6.4. Serão abertos, pela Pregoeira, todos os envelopes contendo as pro

de preços, ocasião em que se procederá à verificação da sua conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.4.1. Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, 

prevalecerá o cotado em preço unitário, devendo a Pre

correção no valor global.

6.5. A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço por 

item e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 

por cento), relativamente à de menor preço, para participarem do

verbais. 

6.6. Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no 

item 6.5, serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem os 

menores preços por item, até o máximo de 03 (três), já incluída a de menor 

preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.

6.7. No curso da Sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 

apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação 

da vencedora. 
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Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do 

prazo estabelecido neste Edital. 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, o 

representante legal credenciado apresentará nos moldes do Anexo II

Edital, fora dos envelopes, declaração que sua representada cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de não

aceitação de sua proposta pela pregoeira. 

Serão abertos, pela Pregoeira, todos os envelopes contendo as pro

de preços, ocasião em que se procederá à verificação da sua conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, 

prevalecerá o cotado em preço unitário, devendo a Pregoeira proceder à 

correção no valor global. 

A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço por 

item e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 

por cento), relativamente à de menor preço, para participarem do

Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no 

item 6.5, serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem os 

menores preços por item, até o máximo de 03 (três), já incluída a de menor 

lquer que tenham sido os valores oferecidos. 

No curso da Sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 

apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

crescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação 
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Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, o 

Anexo II deste 

Edital, fora dos envelopes, declaração que sua representada cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de não-

Serão abertos, pela Pregoeira, todos os envelopes contendo as propostas 

de preços, ocasião em que se procederá à verificação da sua conformidade 

Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, 

goeira proceder à 

A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço por 

item e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 

por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances 

Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no 

item 6.5, serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem os 

menores preços por item, até o máximo de 03 (três), já incluída a de menor 

No curso da Sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 

apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

crescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação 
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6.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem dos lances.

6.9. A oferta dos lances deverá ser

a palavra à licitante, obedecida à ordem prevista.

6.9.1. Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para 

apresentar nova proposta.

6.10. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.11. A pregoeira poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de 

lances estabelecer intervalo mínimo de redução.

6.12. O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando 

convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do proponente da etapa d

lances verbais, sendo que no caso de desinteresse valerá o julgamento do 

valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 

ofertado. 

6.13. O encerramento da etapa competitiva dar

Pregoeira, os proponente

novos lances. 

6.14. Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando

desistente às penalidades constante no presente edital.

6.15. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, 

podendo a Pregoeira, negociar diretamente com o proponente para que seja 

obtido preço melhor. 
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Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem dos lances. 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 

a palavra à licitante, obedecida à ordem prevista. 

Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para 

apresentar nova proposta. 

É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

oeira poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de 

lances estabelecer intervalo mínimo de redução. 

O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando 

convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do proponente da etapa d

lances verbais, sendo que no caso de desinteresse valerá o julgamento do 

valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela 

Pregoeira, os proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar 

Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constante no presente edital. 

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, 

podendo a Pregoeira, negociar diretamente com o proponente para que seja 
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Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

efetuada no momento em que for conferida 

Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para 

oeira poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de 

O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando 

convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do proponente da etapa de 

lances verbais, sendo que no caso de desinteresse valerá o julgamento do 

valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 

á quando, indagados pela 

s manifestarem seu desinteresse em apresentar 

se a proponente 

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, 

podendo a Pregoeira, negociar diretamente com o proponente para que seja 
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6.16. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o 

menor preço unitário apresentado para cada item, a Pregoeira verificará a 

aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando

consignados em Planilha de Custos, decidindo, m

6.17. A classificação dar

propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações deste edital, com preço de mercado 

e ofertar o menor preço pelo item.

6.18. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções de preços 

alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 

dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

6.19. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no Edital. 

6.20. Após a etapa anterior, a Pregoeira procederá à abertura do envelope 

contendo os documentos 

melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação 

fixadas neste Edital. 

6.21. Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, a 

Pregoeira examinará a oferta

procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do 

Edital. 

6.22. Verificado o atendimento das exigências f

proponente será declarado vencedor.
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etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o 

menor preço unitário apresentado para cada item, a Pregoeira verificará a 

aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 

consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços por cada item 

propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações deste edital, com preço de mercado 

ofertar o menor preço pelo item. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções de preços 

alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 

vidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

Após a etapa anterior, a Pregoeira procederá à abertura do envelope 

contendo os documentos de “HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação 

Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, a 

Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do 

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o 

proponente será declarado vencedor. 
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etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o 

menor preço unitário apresentado para cada item, a Pregoeira verificará a 

o com os valores 

otivadamente, a respeito. 

á pela ordem crescente de preços por cada item 

propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações deste edital, com preço de mercado 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções de preços 

alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 

vidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente. 

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

Após a etapa anterior, a Pregoeira procederá à abertura do envelope 

de “HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação 

Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, a 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do 

ixadas neste Edital, o 
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6.23. Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá a Pregoeira 

negociar, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.

6.24. Qualquer proponente, desde que presente e devid

na Sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias a 

contar da abertura do envelope proposta, para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para 

apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo daquele recorrente.

6.24.1. Os recursos deverão ser encaminhados a Pregoeira, no endereço 

mencionado no preâmbulo, mediante protocolo na Prefeitura Municipal, vedado 

qualquer outra forma de encaminhamento.

6.24.2. O recurso contra decisão da pregoeira terá efeito suspensivo. O 

deferimento do pedido de recurso importará a validação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.

6.25. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou 

decididos os porventura interpostos, a Pregoeira remeterá o processo ao 

Prefeito Municipal, para homologação e adjudicação do objeto.

6.26. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor 

recurso, na sessão, importará na decadência do direito e na continuidade do 

certame pela Pregoeira, atendendo as regras e condições fixadas no Edital, 

opinando pela adjudicação do objet

6.27. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas 

escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, d

documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, que será 
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Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá a Pregoeira 

negociar, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.

Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado 

na Sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias a 

contar da abertura do envelope proposta, para apresentação das razões do 

ndo os demais proponentes, desde logo, intimados para 

razões, em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo daquele recorrente. 

Os recursos deverão ser encaminhados a Pregoeira, no endereço 

eâmbulo, mediante protocolo na Prefeitura Municipal, vedado 

qualquer outra forma de encaminhamento. 

O recurso contra decisão da pregoeira terá efeito suspensivo. O 

deferimento do pedido de recurso importará a validação apenas dos atos 

de aproveitamento. 

Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou 

decididos os porventura interpostos, a Pregoeira remeterá o processo ao 

Prefeito Municipal, para homologação e adjudicação do objeto. 

A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor 

recurso, na sessão, importará na decadência do direito e na continuidade do 

certame pela Pregoeira, atendendo as regras e condições fixadas no Edital, 

opinando pela adjudicação do objeto da licitação ao proponente vencedor.

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas 

escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, d

documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, que será 
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Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá a Pregoeira 

negociar, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

amente representado 

na Sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias a 

contar da abertura do envelope proposta, para apresentação das razões do 

ndo os demais proponentes, desde logo, intimados para 

razões, em igual número de dias, que começarão a correr 

Os recursos deverão ser encaminhados a Pregoeira, no endereço 

eâmbulo, mediante protocolo na Prefeitura Municipal, vedado 

O recurso contra decisão da pregoeira terá efeito suspensivo. O 

deferimento do pedido de recurso importará a validação apenas dos atos 

Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou 

decididos os porventura interpostos, a Pregoeira remeterá o processo ao 

A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor 

recurso, na sessão, importará na decadência do direito e na continuidade do 

certame pela Pregoeira, atendendo as regras e condições fixadas no Edital, 

o da licitação ao proponente vencedor. 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas 

escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da 

documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, que será 
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assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e representantes presentes, 

constando da mesma toda e qualquer declaração.

6.28. A Sessão Pública não será suspensa, salvo moti

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 

previamente junto ao Setor de Licitações deste Município.

6.29. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada 

nova data para continuação dos trab

mesmo ato, as licitantes presentes.

6.30. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em 

poder da pregoeira pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação 

da licitação, devendo o licitan

(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

 

07 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 

autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, 

na forma dos itens subse

7.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 

03 (três), oferecerem novos lances, verbais e sucessivos, quais

os preços oferecidos em suas propostas escritas.

7.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 

apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em val
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assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e representantes presentes, 

constando da mesma toda e qualquer declaração. 

A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 

previamente junto ao Setor de Licitações deste Município. 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada 

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimidados, no 

mesmo ato, as licitantes presentes. 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em 

poder da pregoeira pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação 

da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 

autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, 

na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 

03 (três), oferecerem novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 

os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 

apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
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assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e representantes presentes, 

vo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada 

alhos, devendo ficar intimidados, no 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em 

poder da pregoeira pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação 

lo, após aquele período, no prazo de 05 

Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 

autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, 

quentes, até a proclamação da vencedora. 

Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 

quer que sejam 

No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 

ores distintos e 
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decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até 

a proclamação da vencedora.

7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos

7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 

a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4.

7.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 1 (um) minuto para apresentar 

nova proposta. 

7.6. É vedada a oferta de lance com vistas ao empate.

7.6.1. A pregoeira arbitrará a seu critério, antes da etapa competitiva de lances 

o intervalo mínimo de redução.

7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando

proponente desistente às penalidades constantes do item 10 deste edital.

7.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela 

pregoeira, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 

consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances,

mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas.

7.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor 

estimado para a contratação, podendo a pregoeira negociar diretamente para 

que seja obtido preço menor.
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decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até 

a proclamação da vencedora. 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 

a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4.

Dada a palavra a licitante, esta disporá de 1 (um) minuto para apresentar 

É vedada a oferta de lance com vistas ao empate. 

A pregoeira arbitrará a seu critério, antes da etapa competitiva de lances 

o intervalo mínimo de redução. 

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando

ente às penalidades constantes do item 10 deste edital.

O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela 

pregoeira, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 

consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances,

mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas. 

Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor 

timado para a contratação, podendo a pregoeira negociar diretamente para 

que seja obtido preço menor. 
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decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

lances. 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 

a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4. 

Dada a palavra a licitante, esta disporá de 1 (um) minuto para apresentar 

A pregoeira arbitrará a seu critério, antes da etapa competitiva de lances 

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 

ente às penalidades constantes do item 10 deste edital. 

O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela 

pregoeira, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 

consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 

mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor 

timado para a contratação, podendo a pregoeira negociar diretamente para 
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7.10. O encerramento da etapa competitiva dar

pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 

lances. 

7.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 

menor preço apresentado, a pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta 

de valor mais baixo, comparando

custos, decidindo motivadamente a respeito.

7.12. A classificação dar

aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço 

unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

especificações deste edital e seja compatível com preço de mercado.

7.13. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontarem qualquer

atenderem aos requisitos do item 5;

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis.

 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir 

ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 

aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 

convocatório. 
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O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela 

pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 

menor preço apresentado, a pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta 

de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de 

adamente a respeito. 

A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 

aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço 

unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

deste edital e seja compatível com preço de mercado.

Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontarem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 5; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir 

ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 

se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
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á quando, convocadas pela 

pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 

menor preço apresentado, a pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta 

a com os valores consignados em planilha de 

á pela ordem crescente de preços propostos e 

aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço 

unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

deste edital e seja compatível com preço de mercado. 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;  

dispositivo legal vigente, bem como as que não 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir 

ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 

se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
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7.14. Não serão consideradas, pa

previstas no edital. 

7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, 

como critério de desempate, preferência 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem ao item 3.5.1, deste edital.

7.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela 

cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de 

menor valor. 

7.16. Ocorrendo o empate, na forma d

seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 

(cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada

menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar novo proposta, inferior à 

de menor preço, será facult

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item.

7.17. Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do 

certame o licitante detentor da proposta originalmente de menor valor.
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Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, 

como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela 

cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de 

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 

(cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de 

menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar novo proposta, inferior à 

de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do 

certame o licitante detentor da proposta originalmente de menor valor.
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ra julgamento das propostas, vantagens não 

Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, 

de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela 

cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de 

o item anterior, proceder-se-á da 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 

, até então, de 

menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar novo proposta, inferior à 

ada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de 

Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do 

certame o licitante detentor da proposta originalmente de menor valor. 
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7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.

em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

7.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas 

escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

7.20. A sessão pública não será suspensa, salvo mot

todas e quaisquer informações acerca do objeto serão esclarecidas 

previamente junto ao setor de Licitações deste Município.

7.21. Caso haja necessidade de aditamento da sessão pública, será marcada 

nova data para continuação dos tr

ato, os licitantes presentes.

 

08 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar termos do presente Edital por irregularidade, protocolando o p

até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no 

serviço de Protocolo, situado no endereço mencionado no preâmbulo, cabendo 

a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas, vedada 

qualquer outra forma de encaminhamento.

8.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente 

que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital 

até os 02 (dois) dias úteis que antecederem a realização do Pregão. Sendo 

intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 

certame. 
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O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses 

em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

zo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas 

escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serão esclarecidas 

previamente junto ao setor de Licitações deste Município. 

Caso haja necessidade de aditamento da sessão pública, será marcada 

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo 

ato, os licitantes presentes. 

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar termos do presente Edital por irregularidade, protocolando o p

até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no 

serviço de Protocolo, situado no endereço mencionado no preâmbulo, cabendo 

a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas, vedada 

de encaminhamento. 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente 

que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital 

até os 02 (dois) dias úteis que antecederem a realização do Pregão. Sendo 

pestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
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17, deste edital, não se aplica às hipóteses 

em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 

Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

zo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas 

escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

ivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serão esclarecidas 

Caso haja necessidade de aditamento da sessão pública, será marcada 

abalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo 

Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar termos do presente Edital por irregularidade, protocolando o pedido 

até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no 

serviço de Protocolo, situado no endereço mencionado no preâmbulo, cabendo 

a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas, vedada 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente 

que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital 

até os 02 (dois) dias úteis que antecederem a realização do Pregão. Sendo 

pestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
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8.3. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de 

participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão 

a ela pertinente. Acolhid

nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração no edital 

não afetar a formulação da proposta.

 

09 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não h

dos proponentes quanto à interposição de recurso, a Pregoeira opinará pela 

adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à 

autoridade competente. 

9.2. A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedo

certame e homologará o resultado da licitação, e a seguir será emitida nota de 

empenho. 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A contratada obriga

a) executar os serviços de modo satisfatório e de acordo com as 

determinações do Município;

b) manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de 

habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida;

c) arcar, exclusivamente, com todas as despesas decorrentes da contratação, 

tais como, encargos relativos à aplicação das 

tributárias decorrentes da execução do contrato, cabendo

responsabilidade por todos os danos ou prejuízos que venham dolosa ou 

culposamente a prejudicar a terceiros e/ou ao Município;
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A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de 

participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão 

a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração no edital 

não afetar a formulação da proposta. 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação 

dos proponentes quanto à interposição de recurso, a Pregoeira opinará pela 

adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à 

 

A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedo

certame e homologará o resultado da licitação, e a seguir será emitida nota de 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A contratada obriga-se a: 

a) executar os serviços de modo satisfatório e de acordo com as 

determinações do Município; 

manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de 

habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida;

c) arcar, exclusivamente, com todas as despesas decorrentes da contratação, 

tais como, encargos relativos à aplicação das leis sociais, previdenciárias e 

tributárias decorrentes da execução do contrato, cabendo-lhe assumir inteira 

responsabilidade por todos os danos ou prejuízos que venham dolosa ou 

culposamente a prejudicar a terceiros e/ou ao Município; 
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A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de 

participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão 

a a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração no edital 

avendo manifestação 

dos proponentes quanto à interposição de recurso, a Pregoeira opinará pela 

adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à 

A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do 

certame e homologará o resultado da licitação, e a seguir será emitida nota de 

a) executar os serviços de modo satisfatório e de acordo com as 

manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de 

habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida; 

c) arcar, exclusivamente, com todas as despesas decorrentes da contratação, 

leis sociais, previdenciárias e 

lhe assumir inteira 

responsabilidade por todos os danos ou prejuízos que venham dolosa ou 
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d) Respeitar as normas da legislação ambiental vigente;

e) respeitar a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as 

normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, sendo obrigatório o uso de 

equipamento de proteção 

f) responsabilizar-se por fretes, locomoções, estadia, alimentação e outros 

relativos aos empregados;

g) reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em 

partes, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução dos serviços ou de seus empregados;

h) A empresa assumirá todas as responsabilidades ambientais sobre o objeto 

junto a FEPAM e os órgãos competentes, e estará sujeita a responder civil e 

judicialmente pelos danos causados ao meio ambiente dec

inadequado manuseio destes resíduos;

i) Fornecer Anotação de 

responsável pela gestão dos resíduos do empreendimento.

i) A entrega destes materiais no ponto de coleta corresponde aos dias de 

segunda até sexta-feira, nos horários de 07h

manhã, e das 13h às 17h30min

j) A CONTRATADA, deverá apresentar todas as licenças ambientais 

pertinentes para a prestação dos serviços, inclusive a Licença de Operação do 

local de Destino Final.  A CONTRATADA deverá fornecer um total de 10 

caçambas, com volume de 4,5 m³, dispostas em 

Município, dentro do perímetro urbano. Estas caçambas deverão ser 

recolhidas, pelo Contratado, em um prazo máximo de 24 horas após solicitação 

do setor competente do município e removidas ao local da destinação final pelo 

Contratado. Obrigatoriamente, quando da remoção destas caçambas, 

imediatamente deverão ser repostas unidades vazias no mesmo local. O 

serviço de transporte deverá obedecer às normas do Código Brasileiro de 

Trânsito e demais procedimentos que regem o transporte deste 

resíduos. A CONTRATADA deverá fornecer um número de telefone para 

contato com a empresa, visando atender as solicitações do município na 
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as da legislação ambiental vigente; 

e) respeitar a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as 

normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, sendo obrigatório o uso de 

equipamento de proteção – EPI para toda a equipe; 

se por fretes, locomoções, estadia, alimentação e outros 

relativos aos empregados; 

g) reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em 

partes, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

s da execução dos serviços ou de seus empregados;

h) A empresa assumirá todas as responsabilidades ambientais sobre o objeto 

junto a FEPAM e os órgãos competentes, e estará sujeita a responder civil e 

judicialmente pelos danos causados ao meio ambiente dec

inadequado manuseio destes resíduos; 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional 

responsável pela gestão dos resíduos do empreendimento.  

i) A entrega destes materiais no ponto de coleta corresponde aos dias de 

feira, nos horários de 07h às 11h30min, no período da 

às 17h30min, no período da tarde.  

j) A CONTRATADA, deverá apresentar todas as licenças ambientais 

pertinentes para a prestação dos serviços, inclusive a Licença de Operação do 

local de Destino Final.  A CONTRATADA deverá fornecer um total de 10 

caçambas, com volume de 4,5 m³, dispostas em locais designados pelo 

Município, dentro do perímetro urbano. Estas caçambas deverão ser 

recolhidas, pelo Contratado, em um prazo máximo de 24 horas após solicitação 

do setor competente do município e removidas ao local da destinação final pelo 

Obrigatoriamente, quando da remoção destas caçambas, 

imediatamente deverão ser repostas unidades vazias no mesmo local. O 

serviço de transporte deverá obedecer às normas do Código Brasileiro de 

Trânsito e demais procedimentos que regem o transporte deste 

resíduos. A CONTRATADA deverá fornecer um número de telefone para 

contato com a empresa, visando atender as solicitações do município na 
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e) respeitar a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as 

normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, sendo obrigatório o uso de 

se por fretes, locomoções, estadia, alimentação e outros 

g) reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em 

partes, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

s da execução dos serviços ou de seus empregados; 

h) A empresa assumirá todas as responsabilidades ambientais sobre o objeto 

junto a FEPAM e os órgãos competentes, e estará sujeita a responder civil e 

judicialmente pelos danos causados ao meio ambiente decorrente de 

écnica (ART) do profissional 

i) A entrega destes materiais no ponto de coleta corresponde aos dias de 

11h30min, no período da 

j) A CONTRATADA, deverá apresentar todas as licenças ambientais 

pertinentes para a prestação dos serviços, inclusive a Licença de Operação do 

local de Destino Final.  A CONTRATADA deverá fornecer um total de 10 

locais designados pelo 

Município, dentro do perímetro urbano. Estas caçambas deverão ser 

recolhidas, pelo Contratado, em um prazo máximo de 24 horas após solicitação 

do setor competente do município e removidas ao local da destinação final pelo 

Obrigatoriamente, quando da remoção destas caçambas, 

imediatamente deverão ser repostas unidades vazias no mesmo local. O 

serviço de transporte deverá obedecer às normas do Código Brasileiro de 

Trânsito e demais procedimentos que regem o transporte deste tipo de 

resíduos. A CONTRATADA deverá fornecer um número de telefone para 

contato com a empresa, visando atender as solicitações do município na 
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prestação do serviço. Em nenhuma hipótese o serviço de recebimento dos 

resíduos poderá ser interrompido sem pré

do município.  

 

11 - DAS PENALIDADES

11.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

11.2. O atraso que exceder ao prazo fixado 

de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 

10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

11.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.

11.4. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no art. 7º da L

2002.  

11.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 

do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

11.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 

caso. 
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prestação do serviço. Em nenhuma hipótese o serviço de recebimento dos 

resíduos poderá ser interrompido sem prévia autorização do setor competente 

DAS PENALIDADES 

A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa 

de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 

10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à 

a de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 

do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 
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prestação do serviço. Em nenhuma hipótese o serviço de recebimento dos 

via autorização do setor competente 

A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a 

para a entrega, acarretará a multa 

de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 

cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

ei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 

las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 
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11.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual.

11.8. As penalidades cabíveis em caso de descumprimento ou inexecução do 

contrato, ou obtenção de vantagem indevida pela contratada, são as dos arts. 

86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93.

 

12 - DO PAGAMENTO E REAJUSTE

12.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com a solicitação dos 

produtos em até 15 (quinze

apresentação de nota fiscal onde deverá constar o número deste edital, 

contrato e empenho, a ser conferida pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto. 

12.2. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no processo licitatório.

12.3. O pagamento será realizado após aferição da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto e mediante extração de nota fiscal. 

12.4. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do Pregão, contrato e empenho, a fim de 

acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.

12.5. No caso de depósito em conta bancária, a empres

informar os dados bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os 

pagamentos. 
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Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

As penalidades cabíveis em caso de descumprimento ou inexecução do 

ato, ou obtenção de vantagem indevida pela contratada, são as dos arts. 

86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93. 

DO PAGAMENTO E REAJUSTE 

Os pagamentos serão realizados de acordo com a solicitação dos 

quinze) dias após a entrega dos mesmos, mediante 

apresentação de nota fiscal onde deverá constar o número deste edital, 

contrato e empenho, a ser conferida pela Secretaria Municipal de Educação, 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da 

ocumentação apresentada no processo licitatório. 

O pagamento será realizado após aferição da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto e mediante extração de nota fiscal. 

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do Pregão, contrato e empenho, a fim de 

acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá 

informar os dados bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

As penalidades cabíveis em caso de descumprimento ou inexecução do 

ato, ou obtenção de vantagem indevida pela contratada, são as dos arts. 

Os pagamentos serão realizados de acordo com a solicitação dos 

smos, mediante 

apresentação de nota fiscal onde deverá constar o número deste edital, 

contrato e empenho, a ser conferida pela Secretaria Municipal de Educação, 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da 

O pagamento será realizado após aferição da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto e mediante extração de nota fiscal.  

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do Pregão, contrato e empenho, a fim de 

a vencedora deverá 

informar os dados bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os 
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12.6. Os preços dos produtos objetos desta licitação serão fixos e 

irreajustáveis. 

 

13 - DO CONTRATO 

13.1. Após a homologação do objeto, o proponente ve

até 05 (cinco) dias para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, conforme art. 81 da Lei nº 8.666/93.

13.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

as cláusulas avençadas, respon

inexecução total ou parcial.

13.3. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a 

contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato. 

13.4. A Contratada assume únic

obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos 

encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato. 

13.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisã

consequências contratuais e as previstas em Lei.

 

14 - DOS ANEXOS 

14.1. Fazem parte do presente Pregão:

14.1.1. Anexo I – Declaração de atendimento dos requisitos de habilitação;
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Os preços dos produtos objetos desta licitação serão fixos e 

Após a homologação do objeto, o proponente vencedor terá o prazo de 

até 05 (cinco) dias para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, conforme art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

as cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a 

contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas 

obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos 

encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisã

consequências contratuais e as previstas em Lei. 

Fazem parte do presente Pregão: 

Declaração de atendimento dos requisitos de habilitação;
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Os preços dos produtos objetos desta licitação serão fixos e 

ncedor terá o prazo de 

até 05 (cinco) dias para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

dendo cada qual pelas consequências de sua 

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a 

contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

a e exclusiva responsabilidade pelas 

obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos 

encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as 

Declaração de atendimento dos requisitos de habilitação; 
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14.1.2. Anexo II - Modelo de credenciamento;

14.1.3. Anexo III - Modelo de declaração de que não emprega menor;

14.1.4. Anexo IV - Modelo da proposta de preços;

13.1.5. Anexo V - Minuta 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 

documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

15.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer 

das disposições do presente Pregão.

15.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 

interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, 

ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado.

15.4. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada 

pela Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes presentes.

15.5. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer 

recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação;

15.6. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes 
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Modelo de credenciamento; 

Modelo de declaração de que não emprega menor;

Modelo da proposta de preços; 

Minuta de Contrato. 
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Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 

documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer 

das disposições do presente Pregão. 

sente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 

interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, 

ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada 

pela Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes presentes. 

No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer 

recurso ou indenização, poderá a licitação ter: 

 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação;

Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes 
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Modelo de declaração de que não emprega menor; 

Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 

documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer 

sente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 

interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, 

ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante parecer escrito e 

O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada 

No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação; 

Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes 
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deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou 

expediente normal subsequentes aos ora fixados.

15.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

necessários, por conveniência do Município de São Sebastião do Caí, RS, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, sobre o valor 

inicial contratado. 

15.8. O Município não se responsabilizará por documentação e propost

enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 

especificado no preâmbulo deste edital.

15.9. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidos à 

licitação os participantes retardatários.

15.10. Qualquer pedido de esclare

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por 

escrito a Pregoeira, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua 

Marechal Floriano Peixoto, n° 426, em horário de expediente,

3635-2500, ramal 4004. 

15.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, 

elegem as partes o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com 

expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que seja.

São Sebast
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te Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou 

expediente normal subsequentes aos ora fixados. 

O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência do Município de São Sebastião do Caí, RS, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, sobre o valor 

O Município não se responsabilizará por documentação e propost

enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 

especificado no preâmbulo deste edital. 

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidos à 

licitação os participantes retardatários. 

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por 

escrito a Pregoeira, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua 

Marechal Floriano Peixoto, n° 426, em horário de expediente,

2500, ramal 4004.  

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, 

elegem as partes o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com 

expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que seja. 

São Sebastião do Caí/RS, 01 de Dezembro de 2020.

 

DAIANE JULIANE TREIN 

Pregoeira 
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te Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou 

O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas 

que se fizerem 

necessários, por conveniência do Município de São Sebastião do Caí, RS, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, sobre o valor 

O Município não se responsabilizará por documentação e propostas 

enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidos à 

cimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por 

escrito a Pregoeira, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua 

Marechal Floriano Peixoto, n° 426, em horário de expediente, telefone (51) 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, 

elegem as partes o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com 

RS, 01 de Dezembro de 2020. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 0

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ___________________

no CNPJ n° _________________________, com sede na 

_____________________________, no Município de

_________________________, 

plenamente os requisitos estabelecidos no presente edital de Pregão 

Presencial nº 016/2020, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

 

 

_______________________

 

 

 

 

___________________________________

(assinatura do responsável pela empresa)
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PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020 

ANEXO I  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

_________________________________________

CNPJ n° _________________________, com sede na 

_____________________________, no Município de

_________________________, declara, sob as penas da Lei, que preenche 

plenamente os requisitos estabelecidos no presente edital de Pregão 

/2020, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

_______________________, ____ de _______________ de 2020

___________________________________ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 

______________________, inscrita 

CNPJ n° _________________________, com sede na 

_____________________________, no Município de 

declara, sob as penas da Lei, que preenche 

plenamente os requisitos estabelecidos no presente edital de Pregão 

/2020, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002. 

, ____ de _______________ de 2020. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020

MODELO DE CREDENCIAMENTO

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) 

___________________________________, portador(a) da cédula de 

identidade nº ___________________________ e do CPF nº 

____________________________, a participar do Pregão nº 01

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando

pronunciar-se em nome da empresa 

__________________________________, CNPJ nº 

__________________________, bem como formular propostas e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame.

 

_______________________

 

____________________________________

Nome a assinatura do representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 

 

ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) 

___________________________________, portador(a) da cédula de 

identidade nº ___________________________ e do CPF nº 

____________________________, a participar do Pregão nº 01

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

se em nome da empresa 

__________________________________, CNPJ nº 

__________________________, bem como formular propostas e praticar 

demais atos inerentes ao certame. 

_______________________, ____ de _______________ de 2020

____________________________________ 

Nome a assinatura do representante Legal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) 

___________________________________, portador(a) da cédula de 

identidade nº ___________________________ e do CPF nº 

____________________________, a participar do Pregão nº 016/2020, na 

lhe plenos poderes para 

se em nome da empresa 

__________________________________, CNPJ nº 

__________________________, bem como formular propostas e praticar 

, ____ de _______________ de 2020. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020

MODELO DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA 

 

EMPRESA: 

CNPJ/MF N°: 

ENDEREÇO: 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 

combinado com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93,

possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos 

em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos 14 (quatorze) anos. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

 

  _____________________, _____ de _______________ de 20

             

 

                 Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020 

 

ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 

combinado com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93,

possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos 

em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____________________, _____ de _______________ de 20

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

MENOR 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 

combinado com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não 

possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos 

em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

_____________________, _____ de _______________ de 2020. 

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0

 

MODELO 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

CNPJ Nº: 

TELEFONE E E-MAIL: 

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para a prestação de serviços, 

item, conforme discriminação em planilha abaixo:

 

TIPO DE 

SERVIÇO 

VOLUME

Caçamba 

Entulho 

4,50 m³

Resíduos Sólidos  

TOTAL  
 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos a contar da data de abertura da licitação. Caso nos seja adjudicado o 

objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 

determinado no momento

_________________________, carteira de identidade nº _____________, 

expedida em ____/____/____, órgão expedidor _____________________ e 

CPF nº ____________________, como representante legal desta empresa. 

Finalizando, declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e 

acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços 

                                                      
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para a prestação de serviços, 

, conforme discriminação em planilha abaixo: 

VOLUME QUANT. VALOR 

UNITÁRIO(R$) 

VALOR 

(R$)

4,50 m³ 150 Caçamba 

Entulho 

 

m³ 7.500 Resíduos Sólidos   

   

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos a contar da data de abertura da licitação. Caso nos seja adjudicado o 

objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 

determinado no momento de convocação, indicando para este fim o Sr. 

_________________________, carteira de identidade nº _____________, 

expedida em ____/____/____, órgão expedidor _____________________ e 

CPF nº ____________________, como representante legal desta empresa. 

lizando, declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e 

acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para a prestação de serviços, por 

VALOR TOTAL 

(R$) 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos a contar da data de abertura da licitação. Caso nos seja adjudicado o 

objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 

de convocação, indicando para este fim o Sr. 

_________________________, carteira de identidade nº _____________, 

expedida em ____/____/____, órgão expedidor _____________________ e 

CPF nº ____________________, como representante legal desta empresa.  

lizando, declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e 

acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços 
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propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre 

outros. 

São Sebastião do Caí, RS, ______ de 

                                             

 

________________________________

Assinatura e carimbo do proponente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre 

São Sebastião do Caí, RS, ______ de _____________ de 2020. 

                                             (data)                (mês) 

________________________________ 

Assinatura e carimbo do proponente  

                                         

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE CONTAINER E DE RESIDUOS RESULTANTE DO 

RECOLHIMENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO, PARA ARMAZENAGEM, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 

 

De um lado o Município de São Sebastião do Caí

88370879/0001-04, com sede na Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, São 

Sebastião do Caí, RS, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a 

empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

de xxxxxxxx à Rua xxxxxxxxxxxxx nº xxxx, representada pelo(a) Sr(a). 

xxxxxxxxxxx, portador do CPF nº xxx.xxx.xxx

CONTRATADA, firmam o presente instrumento com base na Lei Federal n° 

8.666/93 e alterações, bem como nas seguintes cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

a) Constitui objeto do presente contrato, 

serviços de recebimento de resíduos sólidos não domiciliares e destinação final 

dos mesmos, em local devidamente autorizado pelos órgãos ambientais. O 

Município fará a coleta destes resíduos e efetuará o transporte dos mesmos, 

até o local de destinação final, em um raio máximo de 

quilômetros, com o centro deste raio sendo defin

atualmente a Secretaria de Obras do Município. Caso o local de destinação 

final do Contratado esteja situado fora da área delimitada, o Contratado deverá 

fornecer uma estação de transbordo, devidamente licenciada, em um prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, dentro dos limites do círculo do raio de 

e meio) quilômetros anteriormente mencionado. Neste caso, o transporte dos 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020 

 

ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE CONTAINER E DE RESIDUOS RESULTANTE DO 

RECOLHIMENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO, PARA ARMAZENAGEM, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Município de São Sebastião do Caí, RS, CNPJ nº 

04, com sede na Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, São 

Sebastião do Caí, RS, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a 

empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na cidade 

de xxxxxxxx à Rua xxxxxxxxxxxxx nº xxxx, representada pelo(a) Sr(a). 

xxxxxxxxxxx, portador do CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, aqui denominada 

CONTRATADA, firmam o presente instrumento com base na Lei Federal n° 

e alterações, bem como nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

a) Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de 

serviços de recebimento de resíduos sólidos não domiciliares e destinação final 

em local devidamente autorizado pelos órgãos ambientais. O 

Município fará a coleta destes resíduos e efetuará o transporte dos mesmos, 

até o local de destinação final, em um raio máximo de 7,5 

quilômetros, com o centro deste raio sendo definido pelo prédio onde se situa 

atualmente a Secretaria de Obras do Município. Caso o local de destinação 

final do Contratado esteja situado fora da área delimitada, o Contratado deverá 

fornecer uma estação de transbordo, devidamente licenciada, em um prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, dentro dos limites do círculo do raio de 

) quilômetros anteriormente mencionado. Neste caso, o transporte dos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE CONTAINER E DE RESIDUOS RESULTANTE DO 

RECOLHIMENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO, PARA ARMAZENAGEM, 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

, RS, CNPJ nº 

04, com sede na Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, São 

Sebastião do Caí, RS, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a 

xx, com sede na cidade 

de xxxxxxxx à Rua xxxxxxxxxxxxx nº xxxx, representada pelo(a) Sr(a). 

xx, aqui denominada 

CONTRATADA, firmam o presente instrumento com base na Lei Federal n° 

e alterações, bem como nas seguintes cláusulas e condições: 

a contratação de prestação de 

serviços de recebimento de resíduos sólidos não domiciliares e destinação final 

em local devidamente autorizado pelos órgãos ambientais. O 

Município fará a coleta destes resíduos e efetuará o transporte dos mesmos, 

 (sete e meio) 

ido pelo prédio onde se situa 

atualmente a Secretaria de Obras do Município. Caso o local de destinação 

final do Contratado esteja situado fora da área delimitada, o Contratado deverá 

fornecer uma estação de transbordo, devidamente licenciada, em um prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, dentro dos limites do círculo do raio de 7,5 (sete 

) quilômetros anteriormente mencionado. Neste caso, o transporte dos 
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resíduos, a partir da estação de transbordo até a destinação final, correrá por 

conta exclusivo do Contratado. 

b) Estes resíduos sólidos não domiciliares compreendem os seguintes 

materiais: entulho e caliça de obras; madeira de demolição; móveis inutilizados 

e outros materiais sólidos que se enquadrem nesta categoria. A presente 

contratação desobriga a 

hospitalares. 

c) Materiais resultantes de podas de árvores não estão incluídos nesta 

Licitação.  

d) O Município fará a disposição destes resíduos no local específico no horário 

de funcionamento determinada pela

Município de São Sebastião do Caí.

e) A empresa contratada deverá dispor de todo o equipamento, veículos, 

maquinário e mão de obra especializada para que efetivem os serviços a 

serem prestados.  

 CLÁUSULA SEGUNDA 

TIPO DE SERVIÇO VOLUME

Caçamba Entulho 4,50 m³

Resíduos Sólidos  

TOTAIS  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O contrato a ser firmado com o vencedor da licitação terá vigência de 12 (doze) 

meses, a partir da assinatura do mesmo, podendo, se necessário, ser 

prorrogado por iguais períodos, até o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
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resíduos, a partir da estação de transbordo até a destinação final, correrá por 

ontratado.  

Estes resíduos sólidos não domiciliares compreendem os seguintes 

materiais: entulho e caliça de obras; madeira de demolição; móveis inutilizados 

e outros materiais sólidos que se enquadrem nesta categoria. A presente 

contratação desobriga a coleta e transporte de resíduos industriais e 

Materiais resultantes de podas de árvores não estão incluídos nesta 

O Município fará a disposição destes resíduos no local específico no horário 

de funcionamento determinada pela Secretaria de Obras e Saneamento do 

Município de São Sebastião do Caí. 

A empresa contratada deverá dispor de todo o equipamento, veículos, 

maquinário e mão de obra especializada para que efetivem os serviços a 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

VOLUME QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO (R$)

4,50 m³ 150 

m³ 7.500 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: 

O contrato a ser firmado com o vencedor da licitação terá vigência de 12 (doze) 

meses, a partir da assinatura do mesmo, podendo, se necessário, ser 

prorrogado por iguais períodos, até o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

resíduos, a partir da estação de transbordo até a destinação final, correrá por 

Estes resíduos sólidos não domiciliares compreendem os seguintes 

materiais: entulho e caliça de obras; madeira de demolição; móveis inutilizados 

e outros materiais sólidos que se enquadrem nesta categoria. A presente 

coleta e transporte de resíduos industriais e 

Materiais resultantes de podas de árvores não estão incluídos nesta 

O Município fará a disposição destes resíduos no local específico no horário 

Secretaria de Obras e Saneamento do 

A empresa contratada deverá dispor de todo o equipamento, veículos, 

maquinário e mão de obra especializada para que efetivem os serviços a 

R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

  

  

  

O contrato a ser firmado com o vencedor da licitação terá vigência de 12 (doze) 

meses, a partir da assinatura do mesmo, podendo, se necessário, ser 

prorrogado por iguais períodos, até o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
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meses, a critério da Administraçã

mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA QUARTA - 

Pela prestação do serviço, a CONTRATADA receberá o valor de R$ xxxxxxx 

(xxx) por cada retirada de container, transporte e destinação final dos resíduos. 

O valor acima consta da proposta vencedora da licitação, aceito pela 

contratada, entendido como preço justo e suficiente para execução dos 

serviços, objeto do presente contrato.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DOS VALORES:

Os valores de que trata a cláusula

casos: 

a) Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, 

quando comprovada sua incidência sobre os valores, para mai

menos; 

b) Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio 

econômico financeiro, o CONTRATANTE deverá restabelecê

concomitantemente à alteração.

c) Ocorrendo à prorrogação do contrato por igual período, sendo que

caso, o valor do contrato será corrigido pela variação do IGP

últimos 12 meses. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Compete à CONTRATADA:

a) Executar o serviço por pessoal qualificado de modo satisfatório e de acordo 

com as cláusulas deste contrato;

b) Cumprir as determinações do CONTRATANTE estabelecidas nas cláusulas 

deste Contrato; 
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meses, a critério da Administração e em comum acordo entre as partes, 

 

 DO VALOR DOS SERVIÇOS: 

Pela prestação do serviço, a CONTRATADA receberá o valor de R$ xxxxxxx 

(xxx) por cada retirada de container, transporte e destinação final dos resíduos. 

O valor acima consta da proposta vencedora da licitação, aceito pela 

contratada, entendido como preço justo e suficiente para execução dos 

serviços, objeto do presente contrato. 

DO REAJUSTE DOS VALORES: 

Os valores de que trata a cláusula anterior serão revisados nos seguintes 

a) Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, 

quando comprovada sua incidência sobre os valores, para mai

b) Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio 

econômico financeiro, o CONTRATANTE deverá restabelecê

concomitantemente à alteração. 

c) Ocorrendo à prorrogação do contrato por igual período, sendo que

caso, o valor do contrato será corrigido pela variação do IGP-M acumulado nos 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Compete à CONTRATADA: 

a) Executar o serviço por pessoal qualificado de modo satisfatório e de acordo 

as cláusulas deste contrato; 

b) Cumprir as determinações do CONTRATANTE estabelecidas nas cláusulas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

o e em comum acordo entre as partes, 

Pela prestação do serviço, a CONTRATADA receberá o valor de R$ xxxxxxx 

(xxx) por cada retirada de container, transporte e destinação final dos resíduos. 

O valor acima consta da proposta vencedora da licitação, aceito pela 

contratada, entendido como preço justo e suficiente para execução dos 

anterior serão revisados nos seguintes 

a) Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, 

quando comprovada sua incidência sobre os valores, para mais ou para 

b) Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio 

econômico financeiro, o CONTRATANTE deverá restabelecê-lo, 

c) Ocorrendo à prorrogação do contrato por igual período, sendo que, neste 

M acumulado nos 

 

a) Executar o serviço por pessoal qualificado de modo satisfatório e de acordo 

b) Cumprir as determinações do CONTRATANTE estabelecidas nas cláusulas 
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c) A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na l

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão executados diretamente pela 

CONTRATADA, não sendo permitida a 

de contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Compete ao CONTRATANTE:

a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

b) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da Lei, das 

normas pertinentes e deste Contrato;

c) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente Contrato.

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO:

a) Os pagamentos serão efetuados 

serviço, mediante a apresentação de Nota Fiscal correspondente aos serviços 

executados.  

b) Os pagamentos serão suspensos se constatado algum descumprimento das 

obrigações assumidas pela CONT

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:

O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independentemente da 

conclusão do prazo, nos seguintes casos:

a) Quando comprovada a deficiência ou Prestação do serviço de forma 

inadequada; 

b) Reiterada desobediência aos pr

c) Falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, depois 

de garantido o contraditório e a ampla defesa;

d) Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses 

de caso fortuito ou força maior;
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c) A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na l

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão executados diretamente pela 

CONTRATADA, não sendo permitida a subcontratação, sob pena de rescisão 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Compete ao CONTRATANTE: 

des regulamentares e contratuais; 

b) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da Lei, das 

normas pertinentes e deste Contrato; 

c) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente Contrato. 

DO PAGAMENTO: 

Os pagamentos serão efetuados quinzenalmente após a prestação do 

serviço, mediante a apresentação de Nota Fiscal correspondente aos serviços 

b) Os pagamentos serão suspensos se constatado algum descumprimento das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

DA RESCISÃO: 

O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independentemente da 

conclusão do prazo, nos seguintes casos: 

a) Quando comprovada a deficiência ou Prestação do serviço de forma 

b) Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e 

c) Falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, depois 

de garantido o contraditório e a ampla defesa; 

d) Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses 

força maior; 
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c) A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão executados diretamente pela 

, sob pena de rescisão 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

b) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da Lei, das 

após a prestação do 

serviço, mediante a apresentação de Nota Fiscal correspondente aos serviços 

b) Os pagamentos serão suspensos se constatado algum descumprimento das 

O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independentemente da 

a) Quando comprovada a deficiência ou Prestação do serviço de forma 

eceitos estabelecidos na legislação e  

c) Falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, depois 

d) Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses 
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e) Alteração Social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do contrato;

f) Perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou 

operacionais necessárias à adequada prestaçã

g) Descumprimento, pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo 

CONTRATANTE; 

h) Por acordo entre as partes, reduzido o termo, desde que haja conveniência 

para o CONTRATANTE.

Parágrafo Único: Caso a CONTRATADA não cumpra parcial ou totalme

cláusulas para a execução dos serviços objeto deste contrato, o mesmo será 

rescindido nos termos dos art. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

A CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades:

a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, 

nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, 

considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do 

contrato ou do item de contrato inadimplida

contratual de entrega, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do 

contrato, nesse último caso quando a licitação

por item, considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a 

parcela do contrato ou do item do contrato inadimplida, por infração a qualquer 

cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima e 

aplicada em dobro na sua reincidên

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do 

contrato, nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada 

por item, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o 

instrumento de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, 

ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebração, 

conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas.
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e) Alteração Social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do contrato; 

f) Perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou 

operacionais necessárias à adequada prestação dos serviços; 

g) Descumprimento, pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo 

h) Por acordo entre as partes, reduzido o termo, desde que haja conveniência 

para o CONTRATANTE. 

Parágrafo Único: Caso a CONTRATADA não cumpra parcial ou totalme

cláusulas para a execução dos serviços objeto deste contrato, o mesmo será 

rescindido nos termos dos art. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

DAS PENALIDADES: 

A CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades: 

o) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, 

nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, 

considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do 

contrato ou do item de contrato inadimplida, por dia de atraso no prazo 

contratual de entrega, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;

de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do 

contrato, nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada 

tem, considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a 

parcela do contrato ou do item do contrato inadimplida, por infração a qualquer 

cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima e 

aplicada em dobro na sua reincidência; 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do 

contrato, nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada 

por item, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o 

rato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, 

ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebração, 

conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas. 
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e) Alteração Social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

 

f) Perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou 

g) Descumprimento, pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo 

h) Por acordo entre as partes, reduzido o termo, desde que haja conveniência 

Parágrafo Único: Caso a CONTRATADA não cumpra parcial ou totalmente as 

cláusulas para a execução dos serviços objeto deste contrato, o mesmo será 

o) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, 

nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, 

considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do 

, por dia de atraso no prazo 

contratual de entrega, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência; 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do 

sido julgada e adjudicada 

tem, considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a 

parcela do contrato ou do item do contrato inadimplida, por infração a qualquer 

cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima e 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do 

contrato, nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada 

por item, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o 

rato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, 

ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebração, 
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II) Impedimento de licitar e contratar com a União e, se for o caso, 

descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para a licitante 

que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que 

vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

As despesas decorrentes deste contrato

dotação orçamentária: 

 

51680    Códigos da Despesa

0500    Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.

0501    Secretaria de Obras e Saneamento

04.122.0021.2068  Manutenção das Atividades da Secret. De Obras

3.3.3.90.39.000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Eventuais litígios decorrentes da execução deste contrato serão dirimidos 

perante o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS. E por estarem justos 

e contratados, as partes

igual teor e forma para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 

São Sebastião do Caí, xx
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Impedimento de licitar e contratar com a União e, se for o caso, 

denciamento do SICAF, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para a licitante 

que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que 

vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pela seguinte 

Códigos da Despesa 

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. 

Secretaria de Obras e Saneamento 

Manutenção das Atividades da Secret. De Obras

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

Eventuais litígios decorrentes da execução deste contrato serão dirimidos 

perante o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS. E por estarem justos 

e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

xx de xxxxxxxxx de 2020. 
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Impedimento de licitar e contratar com a União e, se for o caso, 

denciamento do SICAF, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para a licitante 

que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que 

vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

serão suportadas pela seguinte 

Manutenção das Atividades da Secret. De Obras 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Eventuais litígios decorrentes da execução deste contrato serão dirimidos 

perante o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS. E por estarem justos 

assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma para que surtam seus efeitos legais e jurídicos. 
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ada 


