PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
O Município de Anita Garibaldi, com sede a Praça Otacílio Granzoto, 20 - Centro, Anita Garibaldi,
CEP: 88590-000 estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 82.777.335/0001-85, por
determinação do Prefeito Municipal Sr. João Cidnei da Silva, Brasileiro, portador do Cpf:
827.958.519-20, torna público que se encontra aberta nesta unidade licitação na Modalidade de
Tomada de Preços, de acordo com as normas deste Instrumento Convocatório, da Lei Federal nº
8.666/93, e alterações, e da Lei Complementar n° 123/2006.
1.

DATA, LOCAL E HORÁRIOS DE ABERTURA DA LICITAÇÃO:

1.1

Data: 14/10/2021

1.2

Local: Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, setor de licitações.

1.3

Horário: até às 14h para entrega dos envelopes, 14h10min para credenciamento.

1.4

Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes, nenhum outro será

aceito e nem tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos, ressalvadas a
aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar n°
123/2006.
1.5

Os envelopes deverão ser protocolados e entregues tempestivamente no setor de licitações da

Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, situado a Praça Otacílio Granzoto, 20 - Centro, Anita
Garibaldi, CEP: 88590-000 estado de Santa Catarina.
2.

OBJETO:

a)

COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

DOMICILIARES, COMERCIAIS E PÚBLICOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
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2.1

Ao efetuar proposta, o Licitante deverá estar ciente que está concordando com os termos do

presente edital e entende o município que o mesmo tomou conhecimento do (s) local (is) de
execução dos serviços/obras e da situação existente e que dispõe de equipamento e pessoal para sua
adequada e completa execução, conforme este Edital e seus anexos bem como o Termo de
Referência.
2.2

A proposta deverá ser formulada respeitando os valores máximos, unitários e global do

orçamento base/preço de referência, estipulados no Anexo IV, mesmo que a licitação seja do tipo
“menor preço global”, sob pena de desclassificação.
3.

DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE DA

PROPOSTA:
3.1

As proponentes deverão entregar, até a data, hora e local mencionados no item 01 deste

edital, 02 (dois) invólucros distintos e fechados, contendo o primeiro - n° 01 - a Habilitação
(documentos), e o segundo - n° 02 - a proposta comercial.
3.1.1

Os invólucros deverão ser identificados, quanto ao seu conteúdo, constando

preferencialmente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI
TOMADA DE PREÇOS 008/2021
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
EMPRESA PROPONENTE: ___________________________
NOME DO REPRESENTANTE: _______________________________
EMAIL E TELEFONE DE CONTATO: _______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI
TOMADA DE PREÇOS N 008/2021
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
EMPRESA PROPONENTE: ___________________________
NOME DO REPRESENTANTE: _______________________________
EMAIL E TELEFONE DE CONTATO: _______________________
3.2

Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de habilitação

e da proposta, sendo sumariamente inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar todos os
documentos necessários, ou desclassificados as propostas em desacordo com o Edital.
3.3

Se no dia previsto para apresentação da documentação e sua abertura não houver expediente

na Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, as mesmas serão recebidas e abertas no primeiro dia
útil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao mesmo horário inicialmente previsto.
4.
4.1

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Serão admitidas a participar desta licitação somente as empresas que estejam em atividade e

legalmente estabelecidas na forma da lei, com ramo de atividade de serviços de engenharia
compatível e conhecimento técnico para os fins do objeto pleiteado.
4.2

É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais

de uma empresa.
4.3

A apresentação de documentos de habilitação e proposta caracteriza sujeição e concordância

aos termos do edital e seus anexos.
4.4

É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, e de pessoa jurídica em regime

de concordata ou que tenha sido declarada inidônea ou, ainda, que esteja com direito de participar
de licitação suspenso. Como menciona Renato Geraldo Mendes, em Lei de Licitações e Contratos
Anotada, 9. ed., p.748, a avaliação da "conveniência e oportunidade em ampliar a competição do
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certame por meio da participação de consórcios, deverá ser feita de maneira muito cautelosa, de
modo que, constando-se que em razão da complexidade do objeto, sua extensão ou outras
circunstâncias, a participação é necessária, já que poucas empresas no mercado estão aptas a
executá-lo isoladamente, a decisão da Administração não poderá ser outra senão a de admitir a
participação, em privilégio ao princípio ao princípio da competitividade (art. 3º, § 1º, inc. I)." Não
é o caso. O mercado em questão é composto por fabricantes e revendedores/representantes
comerciais. Os fabricantes não participam das licitações e sim os revendedores, que tanto fornecem
os bens, quanto os serviços associados ao fornecimento. A diluição é favorável. Ou seja, reforça a
crença de que o objeto pode ser executado por um único fornecedor, sem sacrificar a estrutura da
empresa. Vê-se, pois, que a quantidade bens a fornecer não aponta para a necessidade de permitir a
participação de consórcio. Entende-se que um fornecedor terá condições de atuar no cumprimento
das obrigações futuras sem estar consorciada com outras, até porque, nos termos do edital, em
parcela das obrigações poderá contar com parceiros da futura contratada, em regime de
subcontratação, desde que autorizado pela CONTRATANTE (item 7.2).
5.

CREDENCIAMENTO:

5.1 No início da sessão, cada licitante far-se-á representar por seu titular ou pessoa devidamente
credenciada, que terá poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame, inclusive
responder diligências formuladas pela Comissão de Licitações.
5.2 Não serão admitidos mais de um representante por empresa nem um único representante para
mais de uma empresa.
5.3 A legitimidade da representação será demonstrada por um dos documentos abaixo, no seu prazo
de validade e na abrangência de seu objeto, acompanhado de cédula de identidade ou outro
documento de identificação de fé pública do representante:
 Instrumento de mandato público;
 Instrumento de mandato particular, assinado por dirigente, sócio ou proprietário da
empresa proponente, com firma reconhecida em cartório.
 Documento de constituição da empresa em vigor, quando se tratar de sócio, administrador
ou diretor.
Estará dispensada nesta fase, no caso de diretor, sócio ou administrador, a apresentação do
Contrato Social, pois o mesmo será verificado na fase de habilitação.
6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01:

6.1 PARA EMPRESAS NÃO PORTADORAS DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
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DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO - os documentos abaixo relacionados (7.3), exceto da
alínea “a” do inciso I, que constituem a habilitação deverão ser apresentados também até 3 (três) dias
antes do prazo constante no item 1 deste edital, em uma única via, podendo ser original ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário do município, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, para fins de cadastro e emissão do certificado de registro
cadastral, ou serem entregues juntamente com os demais documentos de habilitação, exceto o item
“I”, nas condições do item 3, fundado no parágrafo 9° do art. 22 da Lei n° 8.666/93.
6.2 PARA EMPRESAS PORTADORAS DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE
FORNECEDORES DO MUNICÍPIO - os documentos abaixo relacionados (7.3), exceto das
alíneas “a” e “b” do inciso II, que constituem a habilitação deverão ser apresentados até a data e
horário constante no item 1 deste edital, nas condições do item 3.
6.3 As provas de regularidade fiscal que não constarem prazo de validade serão consideradas válidas
por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua emissão.
6.4 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada previamente por cartório competente ou por servidor do município ou publicação em
órgão da imprensa oficial. Os documentos apresentados pela Internet, deverão ser apresentados em via
Original. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte
integrante do Processo Licitatório.

6.4.1

Documentos emitidos pela internet ficarão sujeitos a confirmação de sua autenticidade,
mediante diligência conduzida pela Comissão de Licitações.

6.5 - Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos constantes do item 5.3 para
Credenciamento, a mesma fica dispensada de apresentá-lo novamente na fase de Habilitação.
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
7.1 COMPROBATÓRIOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)

Certificado de registro cadastral de fornecedor do Município de Anita Garibaldi;

b)

Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato
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social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou inscrição
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhado de prova de diretoria em exercício;
c)

Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento
Nacional de Registro do Comércio - DNRC.
d)

MICROEMPRESAS

–

ME,

OU

EMPRESAS

DE

PEQUENO

PORTE

–

EPP:

Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar n. 123/2006, os representantes de
Microempresas – ME, e Empresas de Pequeno Porte – EPP, deverão credenciar-se e apresentar os seguintes
documentos:

 Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC n.
103/2007.

Obs.: Os documentos da habilitação jurídica deverão comprovar que a licitante possui capital social
mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
7.2 COMPROBATÓRIOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em plena validade;

b)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo

ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c)

Prova de regularidade fiscal (CND) com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (esta da

localidade onde for sediada a empresa);
d)

Certidão de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal;
e)

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND RGPS/INSS); Acaso a prova de

regularidade com a Fazenda Nacional abranja a regularidade das contribuições sociais
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(previdenciárias), restará atendido também esta exigência sem a apresentação de documento
adicional;
f)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
7.3 COMPROBATÓRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA
a)

Balanço Patrimonial já encerrado, exigíveis e apresentado na forma da lei, que comprove a

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizadas por índices oficiais quando encerrado o exercício a mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta.
A boa situação financeira será avaliada a partir de índices contábeis, de acordo com os critérios
estabelecidos a seguir, sendo que para maior facilidade e entendimento do cálculo dos índices pela
Comissão de Licitação, a proponente deverá apresentar uma planilha à parte, contendo o
demonstrativo do cálculo dos índices:
a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG, obtido através da seguinte fórmula:

ILG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Será inabilitada a proponente que apresentar ILG inferior a 1,00 (um)
b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC, obtido através da seguinte fórmula:

ILC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

Será inabilitada a proponente que apresentar ILC inferior a 1,00 (um)
7.4 Certidão negativa de Falencia e Concordata expedida pelos sistemas SAJ e E-PROC.
7.5 COMPROBATORIO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)

Prova de registro da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia – CREA. Caso a empresa seja de outro Estado da Federação e sagrarse vencedora do certame, deverá providenciar e apresentar visto no CREA – SC;
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b)

Declaração formal da empresa licitante com indicação das instalações e do aparelhamento

e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
c)

Apresentar atestado (s) ou certidão(ões) de capacidade técnica expedida(s) por órgãos

públicos Federais, Estaduais ou Municipais, ou por Empresas Públicas ou privadas, em nome da
proponente e do seu responsável técnico da empresa, comprovando a execução de atividades
pertinentes e compatíveis com o objeto da Licitação, e acompanhados dos respectivos acervos
técnicos emitidos pelo Conselho Regional com dimensões de trabalho e compatíveis com a geração
de 50% dos resíduos urbanos do município de Anita Garibaldi, tendo como mínimo as seguintes
quantidades:
c.i) Coleta de resíduos urbanos com 40 toneladas por mês, e;
c.ii) Transporte de resíduos urbanos com 40 toneladas por mês;
c.iii) Destinação Final de Resíduos urbanos com 40 toneladas por mês.

d)

Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, Engenheiro Ambiental/

Sanitarista ou profissional equivalente ao objeto licitado, o qual será obrigatoriamente o engenheiro
responsável pelos serviços licitados na data fixada para a entrega da proposta, profissional de nível
superior devidamente habilitado, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo
CREA, comprovando sua capacidade técnica para execução de serviços com características técnicas
semelhantes com o objeto desta licitação,
e)

A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de

trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou
do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio.
f) Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA, para Atividades
compatíveis com o objeto do presente edital, na forma da Lei Federal N.6938, de 31/08/81,
atualizada pela Lei 10.165, de 25/12/00.
g) Apresentação da LAO (Licença Ambiental de Operação) ou certidão equivalente nos termos
da Resolução CONSEMA 98/2017, emitida por órgão ambiental estadual ou equivalente, em
nome da proponente, dentro do seu período de validade, comprovando que a proponente esteja
licenciada:
8

a) Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, comprovando que a licitante esteja
autorizada a coletar e transportar os resíduos de acordo com legislação ambiental vigente ou
comprovante emitido pelo órgão ambiental de que a proponente esteja autorizada a realizar
o serviço com a dispensa da licença dentro da base legal vigente;
b. Destino Final de resíduos, em aterro sanitário licenciado em nome da proponente ou no caso
de terceirização do aterro por parte da proponente, apresentar contrato com a proprietária do
aterro, e a respectiva licença acima solicitada, sendo que o contrato deverá estar dentro da
validade e ter a informação de qual resíduo a empresa poderá fazer o descarte no aterro
contratado.
7.5 COMPROBATÓRIO DOS EQUIPAMENTOS:
a) Dois caminhões, com implemento compactador com capacidade mínima de 15 m³ (quinze
metros cúbicos), sendo um para reserva.
b) Um veículo tipo leve, para apoio.
c) No mínimo 2 (dois) contêineres com capacidade mínima de 1 m³ (um metro cúbico).
d) O veículo titular de coleta, apresentado para a prestação de serviços objeto do presente
edital, deverá possuir no máximo 5 anos ou 60 messes de uso, a adoção de tal
procedimento, demanda o cumprimento/preenchimento de normas de emissão de
poluentes, as quais são cumpridas somente por veículos mais novos, causando menor
impacto ambiental, além de gerar maior economia.
e) Para o veículo reserva, exige-se apenas seu normal uso e completo funcionamento, dentro
de padrões de qualidade, haja vista o fato de que será utilizado somente em caso
impossibilidade de uso do veículo titular.
f) Quanto aos equipamentos, deverão estar em nome da proponente, o que será comprovado
através de nota fiscal ou comprovante de licenciamento e registro veicular (CLRV),
devendo a comprovação ocorrer no ato da licitação.

7.6 COMPROBATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º XXXIII da CF:
a)

Declaração de cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da CF (conforme modelo de que trata

o Anexo III deste edital).
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7.7 COMPROBATÓRIO DE PLANO DE MEDICINA DO TRABALHO.
7.7.1 Comprovante de que a empresa mantém plano de Medicina e Segurança no Trabalho, PCMSO
e PPRA, em conformidade com a Legislação Trabalhista. Tal comprovação se faz necessária tendo
em vista a grande exposição de empregados a agentes insalubres bem como pelo risco de acidentes,
devendo ser feita através de declaração assinada por médico do trabalho e por profissional Técnico
em Segurança do Trabalho, informando que a empresa licitante está cumprindo as determinações
legais.
7.7.2 Deverá ainda ser apresentado contrato de prestação de serviços ou Cópia da CTPS, constando
que a empresa possui Profissional Técnico em Segurança do Trabalho, em seus quadros.
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DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02:
8.1 A proposta deverá ser para prestação de todos os serviços de que trata esta licitação, pelo
prazo de um ano, contados da assinatura do contrato, redigida em idioma nacional, com
valores em reais, apresentada em original, rubricada em todas as suas páginas, sem emendas,
entrelinhas ou rasuras, carimbada e assinada por representante legal da empresa, constando
valor unitário e total para prestação dos serviços ora licitados.
8.2 No preço deverão estar incluídos todos os custos e despesas decorrentes de mão de obra,
serviços de engenharia, responsabilidade técnica, encargos sociais, materiais, transporte,
seguros, equipamentos necessários, e tributos de qualquer natureza.
8.3 A Proposta terá validade por um prazo não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados
da data fixada para o seu recebimento e abertura, prevalecendo tal prazo em caso de omissão
(art. 64, §3º da Lei 8.666/93).
8.4 O valor da proposta será para pagamento mensal do executado à vista, até o décimo dia útil
após emissão de nota fiscal de serviço do mês subsequente ao da prestação dos serviços e
entrega/aprovação dos relatórios e medições, e não poderá sofrer nenhuma
correção/atualização no preço originalmente proposto, para execução do objeto do certame.
O pagamento de cada etapa será efetuado de acordo com a execução físico-financeira, após
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a aprovação de cada Boletim de Medição.
8.5 Não se admitirão propostas parciais, objetivando o fornecimento de parte dos serviços.
8.6 Com base em levantamentos e pesquisa de preços efetuada pelo município, fica estabelecido,
como critério para aceitabilidade de propostas, o preço máximo de R$45.000,00 (quarenta e cinco
mil reais) mensal.
8.6.1 Os quantitativos previstos neste Edital (Anexo I) são estimados para o período de um ano,
não assegurando sua utilização integral pelo município pois os serviços serão executados em
conformidade com as necessidades e adimplidos após aprovação de medição mensal em caso de
necessidade.
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DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

9.1 Após a publicação da Homologação e findo o prazo recursal, e em até 05 (cinco) dias, o
município convocará, conforme a necessidade, o adjudicatário da licitação para assinar o
Termo de Contrato, aceitar ou, retirar o instrumento equivalente no prazo de cinco dias
úteis, a contar da data do recebimento da convocação, sob pena de decair o seu direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
9.2 É expressamente proibida a transferência, subempreitada ou cessão parcial ou total do contrato, sem
autorização do CONTRATANTE.

9.3 Depois de esgotados os prazos recursais, a proponente vencedora será convocada pelo município
para assinatura do contrato, acaso oportuna.

9.4 O prazo de vigência do contrato e de execução do objeto será de doze (12) meses, contados a partir
de sua assinatura, mediante expedição da Ordem de Serviço, sendo que este prazo poderá ser
prorrogado por mais 48 messes na forma do Artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, totalizando o periodo
maximo de 60 messes.

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
10.1 Ao apresentar proposta, a proponente se obriga nos termos do presente Instrumento
Convocatório e seus anexos;
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10.2 Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente.
10.3 Em caso de dúvidas quanto à conformidade do serviço ao Instrumento convocatório, o
MUNICÍPIO poderá providenciar análise técnica deste, condicionando seu pagamento ao
atendimento das especificações, sem que caiba qualquer correção e/ou acréscimo decorrente do
atraso verificado na liberação dos valores para licitante contratada.
11. DA ABERTURA E JULGAMENTO:
11.1 As documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão Permanente de
Licitações do Município de Anita Gribaldi (designada pela Portaria nº 392/2021) em observância
aos procedimentos estabelecidos neste Instrumento Convocatório.
11.2 A comissão de licitação lavrará ata circunstanciada, registrando todos os fatos praticados no
decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas em ata,
quando forem formuladas por escrito, das quais a comissão de licitação fará a leitura para
conhecimento geral.
11.3 A abertura do ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO observará os seguintes procedimentos:
I)

No dia, hora e local determinados no AVISO deste Instrumento Convocatório, em sessão

pública, a comissão de licitação receberá os envelopes números 1 e 2, que serão rubricados pelos
membros da comissão e pelos participantes presentes. Não serão recebidos Documentos de
Habilitação e Propostas após a hora aprazada.
II)

Após o recebimento dos envelopes, a comissão de licitação, na presença facultativa dos

proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes nº 1 HABILITAÇÃO, rubricando-os em todas as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o
mesmo procedimento.
III) Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitações identificará e

comunicará a participação ou não de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins de
aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da lei Complementar n°
123/2006.
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IV) Será julgada inabilitada a proponente que:

a)

deixar de atender alguma exigência constate no presente instrumento convocatório e seus

anexos;
b)

apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal;

V)

Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, a Comissão de Licitações

promoverá ao julgamento da habilitação dos licitantes não enquadrados na condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em relação a estas adotará o seguinte procedimento:
a)

serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o

atendimento das exigências constantes do Instrumento Convocatório, de forma que serão
inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;
b)

serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:

b.1) o atendimento das exigências constantes do Instrumento Convocatório com a respectiva
habilitação; ou
b.2 - o desatendimento das exigências constantes do Instrumento Convocatório com a suspensão do
julgamento da habilitação fiscal em relação àquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
licitante, postergando sua apreciação para o momento posterior a classificação definitiva das
propostas com a aplicação do § 1º do art. 43 da LC nº 123/2006, se for o caso.
VI) Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2, o licitante Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência
de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma
da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.
VII) Serão devolvidos os envelopes de "Propostas de Preços" das proponentes cuja documentação

tenha sido julgada definitivamente em desacordo com as exigências do presente Instrumento
Convocatório, ficando a disposição das empresas inabilitadas para serem retiradas no prazo de até
15 (quinze) dias após a adjudicação, findo o qual serão inutilizados.
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VIII) Abrir-se-ão os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das proponentes cuja documentação

estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha
havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos.
IX) Será desclassificada a proposta que:

a)

deixar de atender a alguma exigência constante deste Instrumento Convocatório e seus anexos

quando houver;
b)

deixar de apresentar oferta para o cumprimento integral do objeto desta Licitação, se for o

caso;
c)

apresentar oferta de vantagem não prevista no Instrumento Convocatório, ou vantagem

baseada nas propostas das demais proponentes;
d)

apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos.

X)

Somente poderão se manifestar no decorrer das reuniões os representantes das proponentes,

desde que devidamente credenciados.
11.4 A presente licitação, para efeitos de julgamento, será do tipo "Menor Preço", considerandose para fins de julgamento o "Menor Valor Global (Anual)
11.5

Analisadas as propostas, a Comissão de Licitações fará a classificação provisória pela

ordem crescente dos preços apresentados
11.5.1

Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações suspenderá o
julgamento das propostas e retomará a análise da habilitação fiscal desta proponente, intimando-a
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento
justificado, regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.5.2

Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora do

certame.
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11.5.2.1 Acaso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame,
aplicando-se lhe a penalidade de que trata o item 11.1, “a”, deste Instrumento Convocatório, e
retomando a licitação na forma do item 9.
11.5.3

Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço não foi apresentado

por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações verificará o
eventual empate legal das propostas, na forma do § 1º do art. 44 da LC nº 123/2006, para aplicação
do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.
11.5.4

Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, a Comissão de Licitações procederá da

seguinte forma:
I)

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em
que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma do item 9), será adjudicado em seu favor o
objeto licitado ou feita sua exclusão, com aplicação da pena e retomada da licitação na forma
estabelecida;
II)

não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do

inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
III)

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 da LC nº
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
11.5.5

O prazo para apresentação de nova proposta será de dois dias úteis, contados da intimação

da licitante, sob pena de decadência do direito de inovar em seu preço.
11.5.6

Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC nº

123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
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certame.
11.6

Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as

microempresas e empresas de pequeno porte.
11.7

Não serão considerados os valores apresentados que estiverem em desacordo com os

preços praticados no mercado local, sujeitando-se a desclassificação da proposta da proponente que
apresentar preço excessivo.
12.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

a.

O pagamento será efetuado mensalmente pelo órgão/entidade participante diretamente em

favor da licitante vencedora, em até 10 (dez) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços,
mediante emissão da Nota Fiscal de Serviço ,aprovação da medição da execução físico-financeira,
cumprimento das obrigações, devidamente liquidado.
b.

A medição da execução físico-financeira deverá ser apresentada, para o municipio para

análise.
c.

O pagamento da fatura mensal só será efetuado após liquidação e mediante a apresentação

dos seguintes documentos abaixo elencados:
d.

Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – GFIP, por contrato,

identificando o tomador dos serviços;
e.

Nominata dos empregados da empresa, indicando o número da carteira de trabalho, CPF e

carteira de identidade, bem como comprovante de pagamento dos salários e demais obrigações
trabalhistas;
f.

Guia da Previdência Social – GPS (sobre a folha de pagamento);

g.

Os serviços, somente, poderão ser transferidos ou sublocados com autorização formal do

município.
h.

O município efetuará, se for o caso, a retenção dos valores relativos aos percentuais

incidentes sobre os valores constantes da nota fiscal, fatura ou recibos emitidos pela licitante
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contratada, relativa a tributos federais, estaduais e municipais, de conformidade com a legislação
vigente.
i.

Será exigida da Licitante vencedora a manutenção/apresentação da regularidade fiscal

durante todo prazo contratual, sob pena de suspensão do pagamento das faturas.
j.

O municipio não efetuará o pagamento de títulos descontados ou através de cobrança em

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros através de operação de “factoring”. Os
pagamentos devidos serão liquidados através de crédito em conta corrente do favorecido.
k.

Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante os primeiros doze meses de

contratação, contados da data de assinatura do respectivo contrato. Após, e, em caso de renovação
do objeto / prorrogação da vigência/execução do contrato, seus preços poderão ser reajustados ou
revisados, anualmente, observado como limite o índice inflacionário acumulado no período
decorrido (medido pelo INPC/IPG-M) e o preço base de mercado.
l.

O municipio se reserva ao direito de descontar do pagamento mensal os eventuais débitos

da contratada relacionados ao objeto contratado, como danos e prejuízos contra terceiros, multas e
outros que sejam devidos, inclusive eventuais faltas dos colaboradores da proponente contratada.
13.

DAS PENALIDADES:

a.

O descumprimento de obrigações importará na aplicação, por parte do município, de multa

e sanções seguintes:
a)

Multa de 2% (dois por cento) da proposta apresentada em caso de não regularização da

documentação, no prazo previsto no § 1o do artigo 43 da LC nº 123/2006.
b)

Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da proposta da licitante vencedora

e aplicada a mesma pela recusa na assinatura do contrato, pelo descumprimento das obrigações
assumidas, infração aos preceitos legais ou cometimento de fraudes, por qualquer meio, na presente
licitação;
b.

Poderão ser aplicadas ainda as demais penalidades previstas nos incisos I, II, III e IV do

art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo descumprimento de cláusulas contratuais
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ou prejuízos causados ao município.
14.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

a.

Sem prejuízo de outras obrigações previstas neste edital e na minuta do Contrato, a

empresa vencedora se responsabiliza:
I)

Em aceitar acréscimos ou supressões que o município realizar, até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial da proposta vencedora e/ou eventuais prorrogações do prazo de execução e
vigência do contrato, mediante autorização por escrito do presidente do Consórcio;
II)

Em treinar, orientar e controlar seus funcionários, responsabilizando-se pela manutenção

da qualidade do serviço e pela efetiva prestação deste em conformidade com o Instrumento
Convocatório e demais disposições técnicas e legais;
III)

a substituir imediatamente funcionários faltosos ou repor, a suas expensas, as horas

eventualmente não trabalhadas por ausência de seus funcionários, independentemente dos motivos
da ausência;
IV)

a cumprir com as exigências legais para proteção individual e prestação dos serviços

licitados, responsabilizando-se por todos os encargos correspondentes, inclusive fiscais,
trabalhistas, sociais, etc.;
V)

apresentar mensalmente os comprovantes de pagamento dos encargos previdenciários do

pessoal ocupado na prestação dos serviços contratados, como condição prévia para recebimento dos
valores faturados;
VI)

apresentar mensalmente os relatórios técnicos previstos, demais informações e controle

implantados e os documentos contábeis necessários ao pagamento do serviço prestado;
VII)

pelo cumprimento integral da obrigação assumida neste certame, e pela responsabilidade

civil e técnica decorrente da execução contratual.
VIII)

Será de exclusiva responsabilidade do proponente a qualidade dos serviços prestados e a

manutenção do vínculo funcional do pessoal disponibilizado para execução dos serviços ora
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licitados, com o pagamento do salário, dos adicionais, dos encargos fiscais e/ou trabalhistas, e a
concessão de alimentação, transporte e EPIs, bem como a assunção de responsabilidade civil pelos
danos causados a terceiros, eximindo-se o município de qualquer responsabilidade, mesmo em
caráter residual ou subsidiário.
IX)

Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste instrumento convocatório, a licitante

contratada assume total responsabilidade por toda e qualquer despesa, indenização ou débito
decorrente de condenação civil, fiscal, criminal ou trabalhista relacionada ao objeto do contrato,
inclusive ressarcindo o município e seus dirigentes de qualquer ônus que tenham para sua defesa,
acaso estes venham a integrar o processo.
b.

O município de Anita Garibaldi fica desde já responsável por:

I)

efetuar o pagamento nos termos estipulados neste edital;

II)

orientar a licitante contratada e fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do

contrato.

15.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

a.

As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão a conta do Orçamento, na

seguinte dotação orçamentária;
b.

10.002 – secretaria de obras/ depto meio ambiente e urbanismo
2.038 – Limpeza/iluminação Publica
70- 3.3.90.00.00.0.00.00- Aplicações diretas - Recusos Proprios

16.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a.

Para os casos omissos no presente Instrumento Convocatório, prevalecerão os termos da

Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais legislações em vigor.
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b.

O município reserva-se ao direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus

interesses, anular ou revogar no todo ou em parte a presente licitação, sem que deste ato caiba
qualquer indenização.
c.

Os recursos administrativos deverão obedecer ao disposto do art. 109 da Lei Federal nº

8.666/93, e alterações.
d.

Todas as alterações ou prorrogações do Instrumento Convocatório, resumo de atas de

julgamento, etc., serão publicadas no site do municipio www.anitagaribaldi.com.br

e aos

interessados diretos também será dado ciência nos documentos respectivos, se for o caso.
e.

Compete a Comissão de Licitações do município processar, analisar e julgar a habilitação

e as propostas relativas a esta licitação.
f.

Integram o presente edital o Anexo I – Termo de Referência; o Anexo II - Minuta do

Contrato; o Anexo III – Modelo de Declaração; o Anexo IV Proposta de preço; o Anexo V –
Declaração de sujeição aos termos do edital; e o Anexo VI – Declaração de enquadramento com o
art. 3 da Lei Complementar Federal n.123/2006 e 147/2014.

Anita Garibaldi, SC 28 de Setembro de 2021

JOAO CIDINEI DA SILVA
PREFEITO
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
1.

DA JUSTIFICATIVA

O Município de Anita Garibaldi, no âmbito de suas atribuições previstas na e nos princípios do art.
26 da Lei 12.305/2010, que atribui a titularidade dos serviços de manejo dos resíduos sólidos e
prevê a prestação direta ou indireta e com vistas a otimizar o sistema de coleta e transporte dos
resíduos sólidos urbanos dos município, necessita lançar certame licitatório para contratação de
empresa de engenharia para Coleta , Transporte e Destinação final de resíduos sólidos urbanos
visando atender a demanda de geração de lixo diária do município.
Não obstante, para o regular fornecimento dos produtos, necessário se faz o estabelecimento dos
requisitos mínimos a serem considerados em conformidade com este Termo de Referência.
Porém, a observância e cumprimento deste Termo de Referência não exime a licitante vencedora
de qualquer procedimento adicional necessário para a correta execução do objeto, e tampouco
servirá de pretexto para ilidir ou afastar sua responsabilidade pela execução contratual.
Assim, o presente Termo de Referência visa estabelecer preceitos e procedimentos mínimos a serem
contemplados, e fornecer informações que permitam a elaboração e formalização das propostas para
participação no certame.
Não deve ser admitida a participação de empresas em regime de consórcio. Como menciona Renato
Geraldo Mendes, em Lei de Licitações e Contratos Anotada, 9. ed., p.748, a avaliação da
"conveniência e oportunidade em ampliar a competição do certame por meio da participação de
consórcios...deverá ser feita de maneira muito cautelosa, de modo que, constando-se que em razão
da complexidade do objeto, sua extensão ou outras circunstâncias, a participação é necessária, já
que poucas empresas no mercado estão aptas a executá-lo isoladamente, a decisão da Administração
não poderá ser outra senão a de admitir a participação, em privilégio ao princípio ao princípio da
competitividade (art. 3º, § 1º, inc. I)." Não é o caso. O mercado em questão é composto por
fabricantes e revendedores/representantes comerciais. Os fabricantes não participam das licitações
e sim os revendedores, que tanto fornecem os bens, quanto os serviços associados ao fornecimento.
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A diluição é favorável. Ou seja, reforça a crença de que o objeto pode ser executado por um único
fornecedor, sem sacrificar a estrutura da empresa. Vê-se, pois, que a quantidade bens a fornecer não
aponta para a necessidade de permitir a participação de consórcio. Entende-se que um fornecedor
terá condições de atuar no cumprimento das obrigações futuras sem estar consorciada com outras,
até porque, nos termos do edital, em parcela das obrigações poderá contar com parceiros da futura
contratada, em regime de subcontratação, desde que autorizado pela CONTRATANTE (item 7.2).
2.

DO LOCAL E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

A prestação dos seviços de coleta, transporte e destinação final ocorrerão 3 vezes na semana,
inclusive feriados, com início das 7:00h as 17:00h, no município de Anita Garibaldi, conforme rota
definida:
3. Bairros/ Localidades:
4. Serão atendidas pela coleta no perímetro urbano os seguintes Bairros:
5. Coopercampos, Glória, Aparecida, Centro, Coral, São José, Lagoa da Estiva e Borges.
6. Na área Rural do município serão atendidas as seguintes localidades:
7. Raia do Soita, Santo Antônio do Rincão, Capela São Paulo, São Sebastião, Atafona, Tomazi,
Reassentamento Santa Catarina, Freguesia, Santo Anjo, Vila Petry, Santa Izabel, Santa Rita,
Marmeleiro, São Matheus, São Pedro da Barra do Tigre, Reassentamento XV de fevereiro,
Vargem Quente, Pinheirinho, São João Batista, Vila Aliança, Rosário, Divino, Barro Preto,
Carijos, Santa Ana, Rincão dos Salmória, Arrozal, Santa Terezinha, Flor Azul, Nossa Senhora de
Lourdes, Cachoeirinha, Nossa Senhora das Graças, Sagrado, Nossa Senhora de Lourdes e Boa
Vista.
8. Roteiro de Coleta e Periodicidade:
9. É atribuição da contratada executar o plano de coleta proposto, dando ciência prévia dos dias e
horários de coleta a todos os moradores de todas as alterações propostas:
10. No perímetro urbano o resíduo orgânico e o rejeito deverá ser realizada a coleta porta a porta
três vezes por semana, inclusive feriados. Sendo obrigatório a passagem do caminhão nas
seguintes ruas: SC 390 na Lagoa da Estiva, São José, Coral ( Área Industrial), Rua Dona Joana
Marin, Rua Ângelo Menegazzo, Rua Alexandre Freski, Rua João Elias Ambrósio, Rua José
Pagno, Rua Otacílio Granzotto, Rua Ivoni Martins de Castilho, Rua IV de Dezembro, Rua José
Cesário Pinheiro, Rua Evaldo Rogério Godoi, Rua Idalino Pacheco, Rua Maria Amélia Pinheiro,
Rua Frei Rogério, Rua Antônio Xavier Freitas, Rua Florêncio Salmória, Rua João Ambrósio, Rua
Frei Rogério, Rua Benjamim Suppi, Rua Celestino Gracietti, Rua Idalino Fernandes Sobrinho e
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Rua Vidal Ramos Junior. O itinerário do caminhão totaliza 45 km percorridos.
11. Nas demais Ruas a coleta poderá ser realizada pelo funcionário da empresa não sendo
obrigatoriedade a passagem do caminhão.
12. Rua Cecilio José Rodrigues, Rua Francisco F. da Silva, Rua Valdemar Antônio Benin, Rua
Doralina Pereira Dutra, Rua Gilmar Oliveira Fernandes, Rua Augusto Gracietti, Rua Elgida
Barbosa Ramos,Rua Aquiles Salmória, Rua Pedro Zampieri, Rua Aloisio Guimarães , Rua
Lourenço Ceregati, Rua Eudósio Canani, Rua Ivoni Martins de Castilho, Rua Angelo Feltrin, Rua
IV de Dezembro, Rua Miguel Babi Sobrinho, Rua Intendente Joaquim F. Varela, Rua Ernesto Dal
Pizol, Rua Dom Daniel Hostin, Avenida Eduardo Salmória, Rua Artur Shoenardie, Rua Fridoldo
Wergutz, Rua Vicente Fernandes, Rua João Ambrósio, Rua Guilherme Altair Espíndola, Rua
Florêncio Salmória, Rua Natalício Varela Duarte, Rua João Elias Duarte, Rua Valentim Vicente
de Amorim, Rua Vitor Gomes Duarte, Rua Antônio Xavier Freitas, Rua Bradamante Salmória,
Rua XV de Novembro, Rua Elizeu Cavali Rodrigues, Rua Luciano Ambrósio, Rua Carmem
Terezinha G. Rodrigues, Rua Ildo Mânica, Rua Padre Remigio Dela Vechia, Rua Álvaro Lopes
de Abreu, Rua Júlio Lucas de Lima, Rua Edevino Bergamo, Rua Anildo Petry, Rua José Maria
Inhaia, Rua Padre Luige Ventuline, Rua Mauricio da Silva Conceição, Rua Sebastião de Córdova
Pinheiro, Rua José Borges da Silva, Rua Miguel Andrade de Matos, Rua Roberto Stefenon, Rua
Luiza Coitta Stefenon, Rua Julia Granzotto Borges, Rua Antenor Inácio da Silva.
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13. DO QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇO DE REFERÊNCIA

ITEM

QUANTIDADE

1. COLETA

MANUAL,

TRANSPORTE

VALOR GLOBAL

MENSAL (R$)

(ANUAL) (R$)

12 MESES

45.000

540.000

(Quarenta e cinco mil

(Quinhentos e Quarenta

reais)

mil reais)

E

DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS

VALOR

SÓLIDOS

DOMICILIARES,
COMERCIAIS E PÚBLICOS
DA

ÀREA

URBANA

E

INTERIOR DO MUNICÍPIO.

TOTAL

540.000,00

Os quantitativos previstos no Edital e neste Termo de Referência são estimados para o período de
um ano, não assegurando sua utilização integral pelo município pois os serviços serão executados
em conformidade com as necessidades e adimplidos após aprovação de medição mensal.
14. DA EXECUÇÃO - PLANO DE TRABALHO
a. COLETA

REGULAR

E

TRANSPORTE

DE

RESÍDUOS

SÓLIDOS

DOMICILIARES.
b. Frequência: A coleta domiciliar do município, deverá ser realizada nas SegundasFeiras, Quarta-feiras e Sexta feiras, das 07:00 às 17:00h nas vias Urbanas, e uma vez
a cada 15 dias nas vias rurais especificas, o qual poderá sofrer alterações de acordo
com critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, mantidas as
quilometragens estimadas ou toneladas estimadas, com a possibilidade de acréscimos
de acordo com o artigo 65, §1º da Lei 8.666/93 .
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c. A coleta regular domiciliar deverá ocorrer inclusive nos feriados nacionais, estaduais
e municipais (civis e religiosos), sendo que o mesmo poderá sofrer alterações de acordo
com critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público. A periodicidade da
realização dos serviços deverá ser considerada pela licitante interessada na composição
dos preços de sua proposta não se admitindo pedido de reequilíbrio com base em tais
argumentos.
d. Turno de Trabalho: A coleta regular domiciliar ocorrerá em 1 (um) turno de trabalho,
no período diurno . É proibida a atuação durante toda a madrugada. Os horários
seguirão das 7h as 17h sendo que o mesmo poderá sofrer alterações de acordo com
critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público. Recomenda-se as licitantes
a realização da visita técnica (opcional) disponibilizada pelo órgão licitante.
e. Mão de Obra: Na coleta convencional deverá ser disponibilizada 01 equipe mínima de
01 motorista e 02 garis coletores, sendo que, é obrigação da contratada dispor de equipe
reserva. Estes trabalhadores deverão trajar uniformes obedecendo ao padrão e layout
fornecido pelo Contratante e fazer uso dos Epis, ficando a cargo da prestadora dos
serviços sua confecção e disponibilização aos envolvidos no serviço.
f. Equipamentos: a empresa deverá dispor de no mínimo 01 compactador com
capacidade mínima de 15m³,)deverá ser dotado de sistema de vedação nas portas que
não permitam vazamento de chorume durante armazenamento, içamento e transporte
com capacidade superior a 60 litros; Deverá ser apresentado plano de manutenção,
inspeção e limpeza para garantir confiabilidade do equipamento. Relatório com check
list deverá ser entregue ao municipio mensalmente; Deverá ser de uso exclusivo para
a operação e finalidade a que se propõe este certame; Deverá estar equipados com
sistema de rastreamento em tempo integral e com acesso ao sistema disponibilizado ao
municipio. Deverá ser entregue mensalmente ao municipio o relatório. Cabe a
contratada a guarda do caminhão, não sendo permitido que o mesmo permaneça
estacionado em vias públicas.
g. Será de responsabilidade da Contratada, disponibilizar veículos reservas, para que não
haja paralisação dos serviços. Quando da eventual paralisação de algum veículo efetivo
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(por acidente, defeitos ou qualquer natureza de manutenção), será obrigatória a
disponibilidade de outro veículo semelhante, considerado como Reserva Técnica.
h. Através da coleta regular domiciliar convencional, recolher todos os resíduos sólidos
a seguir especificados: Resíduos domiciliares; provenientes de varrição domiciliar;
originários de estabelecimentos públicos institucionais, de prestação de serviços
comerciais e industriais, desde que sempre mantenha as características domiciliares e
em quantidades limitadas a 100 (cem) litros por unidade geradora.
i. A coleta domiciliar rural deverá ser realizada em áreas com características especiais, 1
(uma) vez a cada 15 (quinze dias).
j. A coleta domiciliar deverá ser executada em todas as vias públicas abertas à circulação,
ou que venham a ser abertas durante a vigência do Contrato. Nos casos em que não
haja possibilidade de acesso ao veículo coletor, a coleta deverá ser feita manualmente
ou por outro método aprovado pelo municipio.
k. Ao Contratante reserva-se o direito de solicitar, quando necessário, alterações no plano
de coleta, desde que estejam de acordo com as características próprias deste edital.
l. Utilizar no MÍNIMO o quantitativo de veículos coletores exigidos neste edital.
m. Os garis coletores deverão apanhar e transportar todos os recipientes/sacolas com o
devido cuidado e evitar a queda do lixo nas vias públicas. Ocorrendo a queda de lixo
em área pública, o mesmo deverá ser coletado imediatamente pelos coletores. As
ferramentas manuais necessárias serão de responsabilidade do Contratado.
n. Fica expressamente proibido por parte dos coletores, solicitarem brindes, presentes ou
gorjetas.
o. Após a coleta diária, o resíduo será destinado a aterro sanitário devidamente licenciado,
conforme solicitado neste edital.
Todos os veículos transportadores de resíduos deverão ser pesados quando da destinação do resíduo
ao destino final e deverá ser mantido um registro destas pesagens individuais, as quais deverão ser
26

entregues mensalmente junto com a nota de cobrança dos serviços executados.
Ficará a cargo da vencedora do certame, manter planos de segurança e medicina no trabalho
determinados pelo Ministério do Trabalho como PCMSO, PPRA e LTCAT e cumprir todas as
determinações quanto ao pagamento de adicionais de insalubridade estabelecidos em Lei.
Resumo das informações:

População: 6.957 habitantes habitantes (IBGE, 2019)
Área da Unidade Territorial (588,6 km²): Área total

Frequência de coleta: 3x por semana.
Área urbana: no mínimo 3x por semana
Área rural: no mínimo 1x a cada quinze dias

15. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS:
A licitante contratada será responsável pela qualidade dos serviços, ficando sujeita à aprovação dos
responsáveis técnicos da contratante.
A licitante contratada será responsável por todo e qualquer dano causado por negligência,
imprudência ou imperícia dos seus funcionários a contratante ou a terceiros, obrigando-se a refazer
em todo ou em parte os serviços executados em desconformidade, cabendo, igualmente, indenizar
os prejudicados quando for o caso.
16. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Os agentes técnicos da contratante farão o acompanhamento dos serviços a serem executados pela
licitante contratada com a finalidade de verificar o atendimento de todas as exigências contidas
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neste Termo de Referência, bem como controlar a qualidade da execução.
Os agentes técnicos da contratante poderão recusar os serviços desconformes ou de má qualidade,
no todo ou em parte, cabendo à licitante refazer os serviços, às suas expensas.
17. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO/ENTREGA
O prazo para início da execução dos serviços é de até 3 dias a contar do recebimento da Ordem de
Serviço pela empresa contratada.
A vencedora do certame deverá apresentar, no ato de assinatura do contrato, documentação
comprobatória que atende plenamente os termos dispostos neste termo de referência referente a
equipamentos e equipe mínima, podendo ser mediante apresentação de nota fiscal de compra do
equipamento, documento de posse do caminhão.

28

ANEXO II
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI E ...........................REFERENTE TOMADA DE
PREÇOS Nº 008/2021 NO VALOR TOTAL DE R$ XXXXXX.
Pelo presente instrumento, de um lado, a Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, com sede na Rua
Otacílio Granzoto, 220 - Centro, Anita Garibaldi - SC, 88590-000, inscrita no CNPJ sob nr.
82.777.335/0001-85 neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor..................., a seguir
denominada de simples Contratante, e de outro lado a Proponente Vencedora com sede na Rua
(XXXXXXXXXXXXXX), (XXXX), na cidade de (XXXXXXXXXX), inscrita no CNPJ/MF sob
nr. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato por seu representante legal, doravante
designada Contratada, estão justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referente a
Tomada de Preço 008/2021, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em XX/XX/XXXX,
dentro das cláusulas e condições seguintes:
1-

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Os serviços que deverão ser executados a partir da data definida na respectiva Ordem de Serviço,
obedecendo obrigatoriamente as diretrizes apresentadas, são os seguintes:
a) COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES, COMERCIAIS E PÚBLICOS DA ÀREA URBANA DO MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
Para a COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E PÚBLICOS DA ÀREA URBANA DO
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MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI (resíduos orgânicos, secos e rejeitos, não abrangidos
pela logística reversa, nem classificados como perigosos) deverão ser disponibilizados no
mínimo:
g) Dois caminhões, com implemento compactador com capacidade mínima de 15 m³ (quinze
metros cúbicos), sendo um para reserva.
h) Um veículo tipo leve, para apoio, preferencialmente utilitário;
i) O veículo titular de coleta, apresentado para a prestação de serviços objeto do presente
edital, deverá possuir no máximo 5 anos ou 60 messes de uso, a adoção de tal
procedimento, demanda o cumprimento/preenchimento de normas de emissão de
poluentes, as quais são cumpridas somente por veículos mais novos, causando menor
impacto ambiental, além de gerar maior economia.

As quantidades mínimas serão complementadas pelas informações constantes da Planilha de
Composição de Preços e obrigam a futura contratada a possuir e ter a disposição para a prestação
dos serviços os quantitativos mínimos previstos no Edital e seus anexos.
Item Quantidade Unidade
1
12
MESES

Produto
COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E
PÚBLICOS DA ÀREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO,

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1 – A vigência do contrato a ser firmado com a Proponente vencedora será até DD/MM/2021 a
contar da data de sua assinatura, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e
oito) meses respeitando as determinações do art. 57 da Lei 8.666/93 com suas alterações.
3 - CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1

– A contratante pagará ao contratado o valor global de R$.............., subdivididos em parcelas

mensais no valor de R$...........
3.2

– Nos preços acima indicados estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e

incidências, diretos e indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando à
natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto do presente instrumento, inclusive o frete, a
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carga e descarga, que correrão por sua conta e risco.
4 - CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas decorrentes do presente Edital e de seu respectivo contrato correrão por conta do
item orçamentário abaixo:

Dotação Utilizada
Código Dotação

Descrição

– Coleta de Lixo e Demais Resíduos

2

3.3.3.90.39.28.00.00.00.00.00.00.01.00
.0000
5 - CLÁUSULA QUINTA – FATURAMENTO
5.1 – A Contratada deverá emitir nota fiscal, referente aos serviços e entregar no mesmo dia na
Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi
5.2 – Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal, será feita a sua devolução e
solicitada outra nota fiscal, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o prazo de
pagamento proporcionalmente à sua regularização.
6 - CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTOS
6.1

- O pagamento será mensal, com vencimento em até 10 (dez) dias da emissão da nota fiscal.
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6.2

- A Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi deduzirá quaisquer valores faturados

indevidamente;
7 - CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.
7.1 – Os preços indicados na cláusula terceira são irreajustáveis, até seu prazo de vigência.
7.1.1 – Havendo prorrogação contratual, após vigencia o preço ofertado será reajustado pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas.
– Os preços contratuais poderão ser revistos, para mais ou para menos, na superveniência

7.1.2

da Legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de ato ou fato que altere ou modifique a relação
que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro do
contrato
8 - CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1 – Caso a Contratada tencione efetuar a entrega do objeto do presente instrumento através de
filial, esta deverá apresentar, quando da entrega, a sua inscrição no CNPJ, a correspondente
alteração do contrato social que a criou, a prova de sua inscrição no cadastro de contribuintes
estadual e a prova de sua regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal;
8.1.1 – O não atendimento do disposto no item 8.1 acima implicará o não pagamento da nota
fiscal, ate que seja apresentada essa documentação;
8.2

- A coleta dos resíduos será realizada em todo o Município das 08h às 17h nos dias

determinados, independente do calendário de feriados, sendo admitida a parada apenas nos dias 01
de janeiro, 21 de abril, 01 de maio, 07 de setembro, 12 de outubro, 02 de novembro, 15 de novembro
e 25 de dezembro, além do feriado determinado pelo Município.
8.3

– A coleta terá deverá possuir uma frequência na qual atenda no mínimo Três vezes na semana

todos os logradouros da área urbana.
8.3.1

A área rural deverá ser atendida no mínimo uma vez a cada 15 (quinze) dias;

8.4 - A coleta funcionará no modelo porta-a-porta, utilizando-se os veículos compactadores, os
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quais percorrerão as ruas e vias do município de forma integralizada.
9 - CLÁUSULA NONA – TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES
9.1 – Fica terminantemente vedada à Contratada a transferência das obrigações decorrentes deste
instrumento a terceiros, ressalvada a possibilidade de entrega do objeto por filial sua, devendo, no
entanto a Contratada cumprir rigorosamente com todas as suas condições e cláusulas, sendo ainda
admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do contrato não seja
prejudicada.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES
10.1 - Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades,
admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei:
a) – Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha
concorrido;
b) – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos:
I

- Quando os serviços não forem executados de acordo com as especificações da proposta

apresentada ou,
II – Quando não corrigir deficiência ou não refazer serviços solicitados pelo CONTRATANTE,
em tempo hábil, acertado pelos responsáveis técnicos do serviço
c) – Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da
falta;
d) – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave.
§ primeiro – Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo critério do
CONTRATANTE a definição do que seja “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta” e “falta
grave”.
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§ segundo – No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da referida
sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a
importância à Secretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante do
recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1 - Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações futuras, o
presente contrato poderá ser rescindido, independente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à CONTRATADA, mediante termo próprio, na
ocorrência de uma das seguintes situações:
I – Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA em cumprir com as obrigações
assumidas;
II – Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; III - Manifesta deficiência do serviço;
IV

- Procedimento irregular da CONTRATADA, que venha causar transtornos ou prejuízos para o

Município e/ou terceiros;
V - Não der início às atividades no prazo previsto ou paralisar os serviços sem justa causa e sem a
prévia comunicação ao Município;
VI – Falência, insolvência ou liquidação da CONTRATADA;
VII

– Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do

contrato;
VIII

– Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço e as obrigações decorrentes do contrato

sem a autorização do Município;
§ primeiro – A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as seguintes
consequências, sem prejuízo de outras de caráter civil ou criminal, se necessárias:
I – Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, mediante a lavratura de
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termo circunstanciado;
II – Ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, materiais, veículos e pessoal
empregado especialmente para a execução do contato, desde que necessários para garantia da
continuidade, até a resolução final do impasse;
III – Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município; IV – Perda da
garantia contratual.
§ segundo – No caso de rescisão por parte da CONTRATADA deverá esta notificar ao Município
num prazo não inferior a 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado, que será
apreciado e deverá ter concordância do Município.
§ terceiro – Fica assegurado ao Município o direito de intervir nos serviços que compõe o objeto do
contato, no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 3 (três) dias, podendo para tanto,
assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa
contratada.
§ quarto – Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar à normalidade, o
Município cessará a intervenção, restituindo as instalações e todos os recursos utilizados durante a
paralisação dos serviços.
12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 – Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais, em relação ao quadro de
pessoal que prestará os serviços ora contratados serão da exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, assim como a responsabilidade civil e penal sobre eventuais danos e indenizações
de qualquer espécie, que os mesmos vierem a dar causa, exonerando-se integralmente o
CONTRATANTE.
12.2. A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo
Edital de Tomada de preços Nº 008/2021, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos,
inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
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qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas
alterações;
12.3 - O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento,
especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei
8.666/93 e na legislação aplicável, com conseqüente responsabilização.
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO
13.1 – Fica eleito o foro desta comarca de Anita Garibaldi/SC, com expressa renúncia de outro
qualquer por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários
advocatícios que forem arbitrados.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, aplicando-se a este contrato os
dispositivos da legislação vigente.
Anita Garibaldi, xx de xxxxxxxx de 2021.

Prefeito

Empresa Contratada

Testemunha 01

Testemunha 02

Testemunha 03

Assessor Jurídico
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ANEXO III
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

DECLARAÇÃO

Declaro que a empresa _

inscrita

no CNPJ nº

,

por

intermédio

representante legal Sr. (a)
da Carteira de Identidade nº

de

seu

portador

(a)

CPF nº

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menorde 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.
,

de

de 2021.

Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV
PROPOSTA DE PREÇOS
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta)
1.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social:
Nome de Fantasia:
Endereço:
Bairro:

Município:_

Estado:
CEP:
Fone/Fax:

mail:

CNPJ:
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
2.

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

a)

Prazo de validade da proposta: _______dias.

b)

Prazo de execução: 12 (doze) meses, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48

(quarenta e oito) meses respeitando as determinações do art. 57 da Lei 8.666/93 com suas alterações,
iniciando-se após emissão da ordem de serviço.
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3.

VALOR DA PROPOSTA:
Item Quantidade Unidade
1

12

Produto

MÊS COLETA MANUAL, TRANSPORTE
E
DESTINAÇÃO
FINAL
DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS
DOMICILIARES, COMERCIAIS E
PÚBLICOS DA ÀREA URBANA E
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI

Valor
Mensal.
R$

Valor
Global(Anual):
R$

Total:
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

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

LOCAL E DATA

___________________________________________
REPRESENTANTE DA EMPRESA
RG
CPF
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL N. 123/2006 e 147/2014

Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no C.N.P.J.
sob n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se enquadra no
disposto do art. 3º da Lei Complementar Federal n. 123/2006, e que não se enquadra em nenhuma das
possibilidades previstas no art. 3º, § 4º, da mesma Lei, que segue:

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa
que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo e as de crédito;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica, exceto cooperativa de crédito;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora
ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

I – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por ações.
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Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

LOCAL E DATA

____________________________________
REPRESENTANTE DA EMPRESA
RG
CPF
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