
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0193/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0075/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA
RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO CLASSE – IIA.

Empresa ____________________________________________________________

Pessoa para contato: __________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

Cidade: ______________________________ Estado: ________________________

Telefone: __________________________ Fax: _____________________________

Recebemos, através do acesso à página  www.montesclaros.mg.gov.br  → Licitações →  
Pregão  PMMC ou  impresso  cópia  do  instrumento  convocatório  da  licitação  acima
identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando  comunicação  futura  entre  a  Gerência  de  Compras  deste  Município  e  essa
Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor
Responsável por meio do fax (38) 3229-3182.
A não remessa do recibo exime a Gerência de Compras da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.

Pregoeiro da Prefeitura de Montes Claros

EDITAL DE LICITAÇÃO

http://www.montesclaros.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0193/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0075/2015

OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO
FINAL  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  EM
ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO CLASSE – IIA.

ABERTURA  DA  SESSÃO  DO  PREGÃO  PRESENCIAL:  Dia
18/06/2015, às 15h00min.

CONSULTAS  AO  EDITAL  E  DIVULGAÇÃO  DE
INFORMAÇÕES: na  internet no  site
www.montesclaros.mg.gov.br,  telefone  (38)3229-3020  ou  na
sala  da  Gerência  de  Compra,  à  Av.  Cula  Mangabeira,  211,
Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.401-002.

ESCLARECIMENTOS:
E-mail: pregao@montesclaros.mg.gov.br
Fac-símile (38)3229-3182.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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PREÂMBULO

O  MUNICÍPIO  DE  MONTES  CLAROS,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº.
22.678.874/0001-35, com endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro,
na Cidade de Montes Claros/MG, CEP. 39.401-002, torna pública a abertura do
PROCESSO  LICITATÓRIO  Nº.  0193/2015,  na  modalidade  PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 0075/2015, do tipo  MENOR PREÇO POR ITEM, regido pelas
Leis  Federais  nº.  10.520/2002  e  8.666/93,  Lei  Complementar  n°.  123/2006,
Decreto Municipal nº. 2.111/05 e demais condições fixadas neste Edital.
__________________________________________________________________

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, no dia e horário designados em
epígrafe,  na  Sala  de  Pregões  desta  Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros,
localizada à Avenida Cula Mangabeira,  nº.  211,  Centro,  na Cidade de Montes
Claros – MG.

2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados
pelo Decreto Municipal nº. 3.271, de 13 de abril de 2015.

II - DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
recebimento e disposição final  de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário
licenciado classe IIA. 
__________________________________________________________________

III - DA SECRETARIA SOLICITANTE

Secretaria Adjunta de Serviços Urbanos.
__________________________________________________________________

IV - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

1  -  Cópia  deste  edital  encontra-se  disponível  na  internet,  no  site
www.montescla  ros.mg.gov.br,   e a inda, poderá ser obtida na sala da Gerência de
Compras desta Prefeitura, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro,
na Sala nº. 101, na Cidade de Montes Claros – MG, no horário de 8h às 12h e de
14h às 18h. 

2  -  As  empresas  e/ou  representantes  que  tiverem  interesse  em  participar  do
certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site
www.mon  tesclaros.mg.gov.br  ,  bem  como  as  publicações  no  Diário  Oficial  do
Município,  no  endereço  eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial,
quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 
2.1  -  O licitante  que desejar  receber  informações  ou  esclarecimentos  sobre  o
processo licitatório deverá, ao retirar o edital no site www.montesclaros.mg.gov.br,

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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encaminhar à Gerência de Compras o recibo de retirada do edital. 

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para
o e-mail pregao@montesclaros.mg.gov.br ou via fac-símile (38)3229-3182, até 02
(dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas. 
3.1  -  As  respostas  do  Pregoeiro  às  solicitações  de  esclarecimentos  serão
encaminhadas  por  e-mail,  fax,  ou  disponibilizadas  no  site
www.montesclaros.mg.gov.br no  campo  “Central  de  Compras”,  no  link
correspondente a este edital, ficando acessíveis a todos os interessados. 

4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, mediante petição a ser
enviada  para  o  e-mail  pregao@montesclaros.mg.gov.br,  ou  protocolizadas  na
Seção de Protocolo,  localizada na Avenida Cula  Mangabeira,  n°.  211,  Centro,
Montes Claros/MG, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento, auxiliado
pelo setor técnico competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital. 
4.2  -  O Município  de Montes Claros não se responsabilizará por impugnações
endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha
sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas. 
4.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas. 
4.4  -  A  decisão do Pregoeiro  será  enviada ao impugnante  por  e-mail,  e  será
divulgada no  site  www.montesclaros.mg.gov.br para conhecimento de todos os
interessados. 
4.5 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o
fizer até às 17 (dezessete) horas do segundo dia útil  que anteceder a data de
realização da Sessão Pública do Pregão. 
__________________________________________________________________

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 -  Poderão participar  desta  licitação pessoas jurídicas  do ramo pertinente ao
objeto licitado, que preencherem as condições constantes deste Edital. 

2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas: 
2.1 - que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
2.2 - que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas
de  contratar  com o  Município  de  Montes  Claros,  durante  o  prazo  da  sanção
aplicada; 
2.3 - que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da
União,  Estados,  Distrito  Federal,  Municípios  e  nas  respectivas  entidades  da
administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação; 
2.4  -  que  tenham  sido  declaradas  impedidas  de  licitar  e  contratar  com  a
administração direta e indireta do Município de Montes Claros, durante o prazo da
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sanção aplicada; 
2.5 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a
exceção prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei; 
2.6  -  que  incidirem  nas  hipóteses  previstas  no  art.  100  da  Lei  Orgânica  do
Município de Montes Claros; 
2.7 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 
2.8 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
2.9 - integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham  diretores,  sócios  ou  representantes  legais  comuns,  ou  que  utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum; 
2.10 - em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

VI - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO

1  -  A  proposta  e  os  documentos  para  habilitação  deverão  ser  apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis,  contendo em sua
parte externa, além do nome do proponente e todos os dados que o identifiquem,
os seguintes dizeres: 

Envelope nº. 1 - Proposta 
Pregão Presencial nº. 0075/2015 

Envelope nº. 2 - Habilitação 
Pregão Presencial nº. 0075/2015 

2 - Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por
servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação
pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

3  -  Serão  aceitas  propostas  escritas  enviadas  pelo  correio  ou  entregues  por
portador sem poderes para formular propostas e praticar atos durante a sessão. O
autor da proposta não poderá dar lances ou praticar qualquer ato em seu favor
durante a sessão. 
__________________________________________________________________

VII - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em de-
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corrência de tal investidura; 
1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular
com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os de-
mais  atos  pertinentes  ao  certame,  acompanhado  do  correspondente  documento,
dentre os indicados no item 1.1, que comprove os poderes do mandante para a ou-
torga. 
1.3 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração
conforme modelo do Anexo IV do Edital. 
1.4 -  Declaração de Pleno atendimento, conforme modelo do Anexo III  do Edital,
observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na
Declaração a ser entregue no certame. 
__________________________________________________________________

VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL

1- A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos: 
1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 
1.2 - Número do Pregão e do Processo em todas as páginas; 
1.3  -  Descrição  do  objeto  da  presente  licitação,  em  conformidade  com  as
especificações do Anexo I deste Edital; 
1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso (em caso de dúvida, prevalecerá o valor por extenso), apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos,  como por  exemplo:  transportes,  tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviço da presente
licitação; 
1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

2 - Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula. 

3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

4 - O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável pelo
prazo de 12 (doze) meses. Caso o contrato seja renovado, o valor contratado será
reajustado conforme previsto na Cláusula Terceira do Anexo V - Minuta de Contrato. 

5 - Serão desclassificadas as propostas que: 
5.1  -  não  atendam  as  exigências  e  requisitos  estabelecidos  neste  Edital  ou
imponham condições; 
5.2 - apresentem valores manifestamente inexequíveis; 
5.3 - sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
impedir o julgamento. 

6 - Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à Administração. 
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7 -  Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo
licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

8  -  O encaminhamento  da Proposta  Comercial  pressupõe pleno conhecimento  e
atendimento às exigências previstas neste Edital. 

IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1  -  No  Envelope  contendo  os  "Documentos  de  Habilitação"  deverão  conter  os
documentos a seguir relacionados: 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
1.1.2  -  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  alterações  em  vigor,
devidamente registrado, e, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de
sociedade  por  ações,  acompanhado  do  documento  de  eleição  de  seus
administradores; 
1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil,  acompanhada de
prova da diretoria em exercício; 
1.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em  funcionamento  expedido  no  país  e  ato  de  registro  ou  autorização  para
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
1.2.2  -  prova  de  regularidade  com  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal,
relativa à sede do licitante; 
1.2.3 - prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para
as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°. 8.212 de 24 de julho de 1991; 
1.2.4 - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS); 
1.2.5 - 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 (CNDT).

1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
1.3.1 - Certidão atualizada de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s)
responsável(eis)  técnico(s)  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Arquitetura  e
Agronomia - CREA.

1.3.2 - Atestado de Capacidade Técnica Profissional, fornecido por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, em nome do profissional, comprovadamente integrante
do  quadro  permanente  da  proponente,  como  empregado  ou  como  sócio
administrador  da  sociedade,  demonstrando  ter  o  referido  profissional  (inscrito  no

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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CREA  como  Responsável  Técnico  da  empresa),  sido  responsável  técnico  pela
execução dos serviços de mesma natureza dos ora licitados:

 Destinação  final  de  resíduos  em  Aterro  Sanitário  Classe  IIA
compreendendo a operação e manutenção, acompanhada da respectiva
licença  de  operação,  emitida  por  órgão  ambiental,  que  comprove  sua
regularidade no período de execução dos serviços;

1.3.2.1  -  A  comprovação  de vínculo  entre  a  proponente  e  o  profissional  por  ela
indicado como Responsável  Técnico -  RT dos Atestados de Capacidade Técnica
Profissional,  far-se-á  através  de  apresentação  de,  pelo  menos,  01  (um)  dos
seguintes documentos:

 Anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social ou
 Cópia da ficha de registro de empregados ou
 Cópia  da  folha  do  livro  de  registro  de  empregados  devidamente
registrado no Ministério do Trabalho ou
  Cópia do contrato de prestação de serviços CLT ou
 Cópia do contrato social ou da última alteração contratual, em caso de
sócio, diretor, ou presidente da licitante, devidamente registrado na Junta
Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual
conste o nome do detentor do Atestado de Capacidade Técnica.

1.3.3  -  Comprovação  de  capacitação  técnico-operacional,  demonstrando  ter  a
licitante  executada  serviços  pertinentes  e  compatíveis  em  características,
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através de certidão e/ou atestado
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitido em seu nome,
devidamente  certificado,  ou  vistado,  pelo  CREA-MG, obedecendo as parcelas de
maior relevância, conforme as seguintes quantidades:

 Destinação  final  de  resíduos  em  Aterro  Sanitário  Classe  IIA
compreendendo a operação e manutenção, acompanhada da respectiva
licença  de  operação,  emitida  por  órgão  ambiental,  que  comprove  sua
regularidade no  período de execução dos serviços,  com o quantitativo
médio mensal mínimo de 7.471,92 toneladas.

1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1.4.1  -  Certidão  negativa  de  pedido  de  falência  ou  em  recuperação  de  crédito,
expedido pelo distribuidor judicial de sua sede. 

2  -  Serão aceitas  como prova  de regularidade  para  com as  Fazendas Públicas,
certidões positivas com efeito de negativas, e certidões positivas que noticiem em
seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa. 

3  -  Os documentos relacionados neste Título,  exceto os itens 1.1.4,  1.2.1,  1.3.1,
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1.3.2, 1.3.3 e 1.4.1, poderão ser substituídos pelo C.R.C. - PREGÃO (Certificado de
Registro  Cadastral  do  Pregão),  emitido  pela  Gerência  de  Compras da Prefeitura
Municipal de Montes Claros/MG, em vigor na data da entrega dos envelopes, desde
que expressamente indicados no referido cadastro. 
3.1  -  No  caso  de  não  constar  no  C.R.C.  -  PREGÃO  da  Gerência  de  Compras
quaisquer  documentos  exigidos  neste  título,  o  licitante  deverá  complementar  a
documentação exigida. 
3.2 - Se os documentos relacionados no C.R.C. - PREGÃO da Gerência de Compras
estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos,
em vigor. 

4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal prevista no item 1.2.2 e prova de
regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), constante do item
1.2.3, poderão ser substituídas pela Certidão Unificada expedida conjuntamente pela
Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) com vigência a partir de 03/11/2014. 

5 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante. 

6  -  Uma vez incluído  no processo licitatório,  nenhum documento  será devolvido,
salvo o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

7  -  Sob  pena  de  inabilitação,  todos  os  documentos  deverão  estar  em nome do
proponente  e,  preferencialmente,  com  número  do  CNPJ  e  com  o  endereço
respectivo, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente: 

7.1 - se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; 

7.2 - se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz. 

8 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte -EPP deverão apresentar
toda  a  documentação  exigida  para  a  habilitação,  inclusive  os  documentos
comprobatórios  da  regularidade  fiscal,  mesmo  que  estes  apresentem  alguma
restrição. 

8.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,  cujo termo inicial  corresponderá ao
momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério do Contratante, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de negativa. 
8.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
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devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
8.3 -  Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias
úteis inicialmente concedidos. 
8.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81
da Lei  Federal  nº.  8.666/93,  sendo facultado ao Pregoeiro  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. 

9 -  Os documentos exigidos neste edital  deverão ser apresentados com vigência
plena na data fixada para sua apresentação. 

9.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão
expedidor deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de
abertura do Pregão. 

10  -  O  licitante  obriga-se,  nos  termos  do  modelo  de  Declaração  de  Pleno
Atendimento - Anexo III deste Edital, a declarar a superveniência de fato impeditivo
da habilitação, observadas as penalidades cabíveis. 

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1  -  No  horário  e  local  indicados  no  preâmbulo,  será  aberta  a  sessão  de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame. 

2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do
Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início
ao  recebimento  dos  envelopes  contendo  a  Proposta  e  a  Documentação  de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

3 -  A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios: 

4.1  -  Seleção  da  proposta  de  menor  preço  e  as  demais  com  preços  até  10%
superiores àquela. 

4.2  -  Não havendo  pelo  menos  03  (três)  preços  na condição  definida  na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até
o máximo de 03 (três). 

4.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes. 
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5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso
de empate de preços. 

6 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances. 

7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes,
inferiores  à  proposta  de  menor  preço,  observada  a  redução  mínima,  que  será
estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em
relação ao primeiro. 

8  -  Na  licitação será  assegurada,  como critério  de  desempate,  a  preferência  de
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

9 - Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma: 
9.1 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar  proposta  de preço inferior  àquela considerada vencedora  do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
9.2 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
na  forma  do  item  9,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se
enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
9.3  -  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pela  Microempresas  e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§
1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10 - Na hipótese da não contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte,  o  objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente
vencedora do certame. 

11  -  O  disposto  anteriormente  em  relação  às  Microempresas  e  Empresas  de
Pequeno  Porte  só  se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido
apresentada por Microempresa ou empresa de pequeno porte. 

12  -  A  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  só  poderá  usufruir  dos
benefícios legais se fizer constar na fase do credenciamento a documentação que
comprove esta condição. 
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13 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

14 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último  preço  apresentado  pelo  licitante,  para  efeito  de  posterior  ordenação  das
propostas. 

15 -  O Pregoeiro poderá negociar  com o autor  da oferta  de menor valor  com a
finalidade de redução do preço. 

16 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados
mediante pesquisa realizada pelo Órgão Solicitante, já juntada aos autos. 

17 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
17.1  -  Considerada  aceitável  a  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

18  -  Eventuais  falhas,  omissões  ou  outras  irregularidades  nos  documentos  de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio
eletrônico hábil de informações. 
18.1 -  A verificação será  certificada pelo Pregoeiro e deverão ser  anexados aos
autos  os  documentos  passíveis  de  obtenção  por  meio  eletrônico,  salvo
impossibilidade devidamente justificada. 
18.2  -  A  Administração  Pública  Municipal  não  se  responsabilizará  pela  eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação.
Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo  apresentados  os  documentos
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

19 - Para aferir  o exato cumprimento das condições estabelecidas no título IX, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de Montes Claros/MG. 

20 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 

21 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente,  até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor. 

22 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
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atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente  a  sua intenção,  abrindo-se então  o  prazo  de 03 (três)  dias  para
apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar  contrarrazões  em  igual  número  de  dias,  que  começarão  a  correr  no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

2  -  A  ausência  de  manifestação  imediata  e  motivada  da  licitante  importará  na
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à Autoridade Competente
para a homologação. 

3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas para 
o  endereço  eletrônico  pregao@montesclaros.mg.gov.br  ou  ser  protocolizado  na
Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros até às 17h do último
dia  do  prazo,  em  uma  via  original,  contendo  razão  social,  número  do  CNPJ  e
endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante
legal  ou  credenciado  do  licitante,  acompanhado  de  cópia  do  documento  de
identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal. 
3.1 - O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas
por  outras  formas  ou  outros  endereços  eletrônicos,  e  que,  por  isso,  sejam
intempestivas ou não sejam recebidas. 

4  -  Interposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  poderá  reconsiderar  a  sua  decisão  ou
encaminhá-lo devidamente informado à Autoridade Competente. 

5  -  Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  Sendo
decididos  e  se  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  Autoridade
Competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento. 

6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

7 - A adjudicação será feita dos itens do objeto. 

XII - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

1 - A prestação de serviço dar-se-á de forma parcelada, pelo período de 12 (doze)
meses,  mediante  solicitação  prévia  da  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Serviços
Urbanos, consoante especificações do Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 

mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
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1.1 - O envio da Nota de Empenho à Contratada poderá ser efetivado via fax ou
qualquer outro meio de comunicação hábil. 

2  -  O  recebimento  e  a  conferência  da  prestação  de  serviços  serão  feitos  pela
Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Urbanos, a qual atestará, por um servidor,
devidamente identificado, no documento fiscal correspondente, a entrega do objeto,
nas  condições  exigidas,  constituindo  tal  atestado  requisito  para  a  liberação  dos
pagamentos à Contratada.

3 - A Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Urbanos não aceitará ou receberá
qualquer prestação de serviço com defeitos ou imperfeições, em desacordo com as
especificações e  condições constantes  no Anexo  I  -  Termo de Referência  deste
Edital, cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou
rescisão contratual.

XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1 - Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os serviços sejam
prestados de acordo com o Anexo I  -  Termo de Referência,  sob pena de multa
estabelecida neste Edital. 

2 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações
de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam
de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas,
impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
desta licitação. 

3 - Indenizar o Município de Montes Claros por todo e qualquer dano decorrente,
direta  e  indiretamente,  da  execução  do  objeto,  por  culpa  ou  dolo  de  seus
empregados ou prepostos. 

4 - Cumprir os prazos previstos neste Edital. 

5  -  Manter-se  durante  toda a execução do contrato,  em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Lei nº. 8.666/93 e no presente Edital. 

6 - Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ ou ações judiciais
e/ ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por
terceiros, em decorrência do objeto da presente contratação contra o Município de
Montes Claros. 

XIV - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do
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serviço, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

3  -  Fiscalizar  a  execução  do  Contrato,  o  que  não  fará  cessar  ou  diminuir  a
responsabilidade  da  Contratada  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigações
estipuladas,  nem  por  quaisquer  danos,  inclusive  quanto  a  terceiros,  ou  por
irregularidades constatadas. 

4  -  Rejeitar  todo  e  qualquer  prestação  de  serviço  de  má  qualidade  e  em
desconformidade com as especificações deste Edital. 

5 - Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo
158, I). 

XV - DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

1 -Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização da
entrega do objeto será realizada pela Secretaria Adjunta de Serviços Urbanos. 

XVI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 - O pagamento decorrente da prestação de serviço do objeto desta licitação será
efetuado  em  até  30  (trinta)  dias  após  o  recebimento  da  nota  fiscal/fatura,
devidamente  acompanhada  das  certidões  de  regularidade  junto  às  Fazendas
Federal,  Estadual  e  Municipal,  ao  FGTS  e  à  seguridade  social  e  regularidade
trabalhista vigentes. 

2  -  Os  pagamentos  à  Contratada somente  serão realizados mediante  ao efetiva
prestação de serviço nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio
Termo de Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável
pelo recebimento. 

3 - O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na
nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções
necessárias, sendo que o prazo estipulado no item acima será contado somente a
partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

4  -  Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  estiver  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de
preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do
objeto do Contrato. 

5 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto
de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 
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XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1  -  O  licitante  que  deixar  de  entregar  documentação  exigida  para  o  certame,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do
certame,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  a  execução  do  contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração Pública do Município de Montes Claros e, se for o
caso,  será  descredenciado do Cadastro  Geral  de  Fornecedores  do  Município  de
Montes Claros, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no
item abaixo e das demais cominações legais. 

2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou por
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º

 
(trigésimo) dia,

calculados sobre o valor total dos serviços constantes na Nota de Empenho.
II) 2% (dois por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos
demais casos de descumprimento contratual, quando o Município de Montes Claros,
em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior,
poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

3  -  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será
descontado dos pagamentos devidos  pelo  Contratante.  Se os  valores  não forem
suficientes,  a  diferença  será  descontada  da  garantia  prestada  ou  deverá  ser
recolhida  pela  Contratada  no  prazo  máximo  de  03  (três)  dias  úteis  a  contar  da
aplicação da sanção. 

4  -  As  sanções  previstas,  face  à  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. 

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

I - Termo de Referência;
II - Modelo de Proposta Comercial;
III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento;
IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
V - Minuta do Contrato.

2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de
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qualquer  documento  apresentado  ou  a  inverdade  das  informações  nele  contidas
implicará  imediata  desclassificação  ou  inabilitação  do  licitante,  ou  a  rescisão
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

3  -  Uma vez incluído  no processo licitatório,  nenhum documento  será devolvido,
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

4  -  Na  análise  da  documentação  e  no  julgamento  das  Propostas  Comerciais,  o
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de
profissionais especializados.

5  -  Toda  a  documentação  apresentada  neste  Edital  e  seus  anexos  são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras,
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação
e  proposta,  desde  que  não  contrariem  a  legislação  vigente,  sendo  possível  a
promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do
processo,  conforme  disposto  no  §3°,  do  artigo  43  da  Lei  nº.  8.666/93.
6.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta
ou a inabilitação do licitante. 

7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria. 

8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Município de Montes Claros revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente, comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no
sistema para conhecimento dos licitantes. 

9 - O Município de Montes Claros poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

10 - Para atender a seus interesses, o Município de Montes Claros poderá alterar
quantitativos,  sem  que  isto  implique  alteração  dos  preços  unitários  ofertados,

obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei n
o

. 8.666/93. 

11 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para
dirimir  eventuais  conflitos  de  interesses decorrentes  desta  licitação,  valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser. 
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Montes Claros/MG, 02 de junho de 2015. 

Karen Daniela Magalhães de Castro 
Pregoeira

Heidy Cristina Boaventura Siqueira
Assessora Jurídica – OAB/MG 115.488 
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0193/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0075/2015

1. SETOR SOLICITANTE 
Secretaria Adjunta de Serviços Urbanos

2. OBJETO 
Contratação  de  empresa  especializada  para  recebimento  e  disposição  final  de
resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário licenciado classe – IIA.

3. JUSTIFICATIVA 
Em face a necessidade de adequação as normas da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída pela Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010, e da falta de recursos
necessários  para  investimento  na  construção  de  um  novo  local  adequado  e
licenciado de acordo com as normas ambientais para destinação final dos resíduos
sólidos gerados pelo município, dar-se a necessidade da terceirização momentânea
destes serviços. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESTIMATIVA DE CUSTO 
O Aterro Sanitário visa atender o Município de Montes Claros para destinação de
resíduos sólidos classe II – A, pelo período mínimo de 12 (doze) meses. 

A disposição final de RSU em aterro sanitário é definida pela ABNT como “técnica de
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde
pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que
utiliza  princípios de engenharia  para confinar  os resíduos sólidos na menor área
possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de
terra  na  conclusão  de  cada  jornada  de  trabalho,  ou  a  intervalos  menores,  se
necessário”1.
Os  resíduos  sólidos  urbanos  (RSU),  por  sua  vez,  são  definidos  como sendo  os
“resíduos  nos  estados  sólido  e  semi-sólido,  que  resultam  de  atividades  da

1 Definição  consoante  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas,  norma  NBR  8419  –
Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. A expressão “menor
volume  permissível”  não  se  refere,  obviamente,  a  um limite  definido  na  própria  normalização
técnica brasileira,  além do qual  não fosse “permitido”  continuar  a adensar os resíduos sólidos
dispostos no aterro sanitário;  mas à maior  redução que seja viável  impor ao volume aparente
desses  resíduos,  conforme  sua  natureza  intrínseca  (caso  a  caso)  e  tendo  em  vista  as
características do(s) equipamento(s) operacional(is) empregados na operação de espalhamento e
compactação dos mesmos, bem como o ritmo de sua utilização possível, na prática diária. 
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comunidade,  de  origem  industrial,  doméstica,  hospitalar,  comercial,  agrícola,  de
serviços  e  de varrição;  ficam incluídos nesta  definição os  lodos provenientes  de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações
de  controle  de  poluição,  bem como  determinados  líquidos  cujas  particularidades
tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou
exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face da melhor
tecnologia disponível”2.

Tendo em vista esses conceitos a empresa vencedora da licitação deverá dispor de
aterro sanitário  regularmente licenciado,  estritamente de acordo com a legislação
ambiental vigente de abrangência federal (resoluções do Conselho Nacional de Meio
Ambiente – CONAMA), estadual (deliberações normativas do Conselho Estadual de
Meio Ambiente de Minas Gerais – COPAM) e, eventualmente, municipal (normas
ambientais específicas do município em que esteja localizado o empreendimento).
Esses  aterros  sanitários,  além  disso,  deverão  ser  implantados,  operados  e
monitorados  de  conformidade  com  esses  instrumentos  legais  e  com  as  normas
técnicas brasileiras afetas ao tema, publicadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas / ABNT3.

Quando da prestação dos serviços, a exigência de disponibilidade e plena vigência
da  licença  ambiental  de  operação  do  empreendimento  (LO/APO)  implica
necessariamente  o  pressuposto  de  que  o  empreendedor  tenha  atendido  todas
exigências  normativas  no  que  diz  respeito  às  características  geológicas  e
hidrogeológicas da área em que foi implantado o aterro sanitário; à preservação ou
melhoria  da  qualidade  das  águas  subterrâneas  e  superficiais,  na  área  de
interferência direta do aterro sanitário; à adequada impermeabilização da base do
mesmo  (plataformas  e  taludes  laterais);  à  adequada  implantação  e  ao  correto
funcionamento  dos  sistemas  de  drenagem  e  tratamento  de  líquidos  percolados
(“chorume”),  de gases e de águas pluviais, em todos esses itens estritamente de
conformidade com o projeto executivo licenciado do empreendimento, como requisito
mínimo. 

É imprescindível que o prestador de serviço assegure o adequado cumprimento das
condicionantes estabelecidas quando do licenciamento inicial,  de suas sucessivas
renovações  e  em função  das  vistorias  periódicas  feitas  pela  equipe  técnica  dos
órgãos de controle ambiental competentes, em especial aquelas afetas ao programa
de monitoramento da qualidade ambiental (águas superficiais, subterrâneas, líquidos
lixiviados, gases, ruídos, emissão de materiais particulados, etc.), ao monitoramento
topográfico (controle instrumental da implantação e do preenchimento do aterro), ao
monitoramento geotécnico (controle da estabilidade do maciço do aterro e de sua
fundação) e todos os outros necessários e inerentes à operação do aterro sanitário.

2 Definição consoante Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma NBR 10004 – Resíduos
Sólidos – Classificação.

3 Especialmente  a  NBR 13896  –  Aterros  de  resíduos  não  perigosos  -  critérios  para  projeto,
implantação e operação.
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Tendo  em  vista  a  necessidade  de  controle  e  aferição  precisos  das  massas  de
resíduos encaminhadas para disposição final  no aterro sanitário,  inclusive para a
definição  do  valor  a  ser  pago  ao  empreendedor  pelos  serviços  efetivamente
prestados, com a frequência e da forma definidas contratualmente, é imprescindível
que o aterro sanitário disponha de um adequado conjunto de balanças rodoviárias
eletrônicas  (com  “células  de  carga”),  devidamente  aferidas  e  certificadas  pelos
órgãos oficiais competentes e dimensionadas para a pesagem dos veículos coletores
compactadores utilizados pela Secretaria  e  pelas empresas que a ela  prestam o
serviço de coleta de resíduos, cuja capacidade de carga é da ordem de 7 toneladas,
com PBT de 16 toneladas.

A  empresa  contratada  deverá  permitir  o  franco  acesso  e  a  permanência,  na
instalação  de  controle  de  seu  conjunto  de  balanças  rodoviárias,  de  prepostos
formalmente designados pela Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Urbanos para
a fiscalização do processo de controle e registro das cargas de resíduos procedentes
de Montes Claros e de responsabilidade da Secretaria. É imprescindível que seja
garantida pela empresa a devida agilidade na operação de descarga dos veículos
coletores e/ou transportadores de resíduos, em qualquer época do ano, de forma a
não resultar em atrasos desnecessários e prejudiciais ao fluxo da atividade de coleta
de resíduos nas vias públicas do município de Montes Claros. 

Todas e quaisquer atividades relativas à operação e ao monitoramento do aterro
sanitário serão integralmente de responsabilidade da empresa, não sendo cabível a
atribuição,  por  esta,  à  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Serviços  Urbanos,  de
quaisquer responsabilidades quanto a eventuais problemas que ocorram no interior
do empreendimento, inclusive em função da inadequada admissão e descarga, no
aterro  sanitário,  de  resíduos  de  natureza  incompatível  com  a  classe  de  seu
enquadramento quando do processo de licenciamento ambiental. 

Os  horários  e  as  condições  de  funcionamento  do  aterro  sanitário  deverão  ser
compatíveis  com  os  do  sistema  de  coleta  de  resíduos  adotado  pela  Secretaria
Municipal  Adjunta  de  Serviços  Urbanos,  inclusive  no  que  diz  respeito  àquela
executada no período noturno,  cabendo a empresa disponibilizar  todos os meios
necessários  para  a  adequada,  oportuna  e  eficaz  realização  das  atividades  de
recepção,  controle  e  aferição  de  massas;  admissão  dos  veículos  regularmente
credenciados pela Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Urbanos para a função
de  coleta  e/ou  transporte  de  resíduos  e  que  estejam  transportando  cargas  de
natureza  compatível  com  as  condições  estabelecidas  no  contrato;  orientar  o
deslocamento dos veículos admitidos nas vias internas do empreendimento, até a
frente de operação e durante as operações de descarga e saída. Será considerada
da  competência  da  empresa  e  de  sua  integral  responsabilidade  a  eventual
realização,  no período noturno,  das operações de espalhamento,  compactação e
capeamento dos resíduos descarregados nesse turno por veículos coletores e/ou
transportadores  da  frota  própria  da  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Serviços
Urbanos, ou de empreiteiras a serviço da mesma.
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Para fins de programação do horário de funcionamento do aterro sanitário cumpre
informar que a coleta domiciliar é de segunda feira à sábado, nos turnos diurno ou
noturno,  conforme  planejamento  específico  da  Secretaria  Municipal  Adjunta  de
Serviços Urbanos. Os caminhões de coleta iniciam as atividades por volta das 7h
(sete horas) da manhã, para o período diurno e das 19h (dezenove horas) para o
período noturno, compreendendo em turnos que totalizam 24 (vinte e quatro) horas. 

PROJEÇÃO  DA  DEMANDA  PARA  DISPOSIÇÃO  FINAL  DE  RESÍDUOS  EM
ATERRO SANITÁRIO (período entre 2015 e 2045)

Para fins da avaliação da demanda para a destinação dos resíduos coletados em
Montes Claros, são apresentados, a seguir, os valores estimados das massas dos
mesmos ao longo de 20 anos. 

Esses  dados  foram  retirados  do  “PLANO  MUNICIPAL  DE  SANEAMENTO
BÁSICOREFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA POTÁVEL, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE DRENAGEM E MANEJO
DAS  ÁGUAS  PLUVIAIS  URBANAS  E  DE  LIMPEZA  URBANA  E  MANEJO  DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DE MONTES CLAROS (MG)” de Fevereiro/2015, ao qual está
sob consulta pública.
 

TABELA 1 - PROJEÇÃO DA MASSA DE RESÍDUOS A ATERRAR (em toneladas)

ANO
POPULAÇÃO

Residente Urbana
(habitante)

GERAÇÃO DE
RESÍDUOS PER

CAPITA (kg/hab. Dia)

PROJEÇÃO DE
RESÍDUOS (t/ano)

2014 373.282 0 ,639 87.087

2015 279.635 0,647 89.663

2016 385.988 0,655 92.275

2017 292.341 0,663 94.924

2018 398.694 0,671 97.610

2019 405.047 0,679 100.332

2020 411.400 0,687 103.090

2021 417.752 0,694 105.885

2022 424.105 0,702 108.717

2023 430.458 0,710 111.585

2024 436.811 0,718 114.490

2025 443.164 0,726 117.432

2026 449.517 0,734 120.410

2027 455.870 0,742 123.425

2028 462.223 0,750 126.476

2029 468.576 0,758 129.564

2030 474.929 0,765 132.689

2031 481.281 0,773 135.850
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2032 487.634 0,781 139.047

2033 493.987 0,789 142.282

2034 500.340 0,797 145.553

Na  assinatura  do  contrato  deverá  a  empresa  vencedora  da  licitação  comprovar
mediante a licença de operação (ou autorização provisória de operação) do aterro
sanitário  que  esse  dispõe  de  capacidade  licenciada  de  pelo  menos  50%  da
quantidade garantida estimada para o ano de 2015, ou seja, que dispõe de pelo
menos  44.831,5  (quarenta  e  quatro  mil,  oitocentos  e  trinta  e  um  vírgula  cinco)
toneladas de capacidade de recebimento de resíduos sólidos urbanos equivalentes
ao volume de 31.382,05 m3 (considerando a densidade de compactação como sendo
de 0,70 t/ m3).

Deverá  ainda  a  licitante  vencedora,  no  termo de  compromisso  de  assinatura  de
contrato e de início de operação declarar que se compromete a ampliar a capacidade
do recebimento de resíduos até a demanda exigida para a contratação.

Tendo em vista a obrigação da empresa de assegurar a capacidade de resíduos nos
termos  da  demanda  estimada,  conforme  Tabela  anterior  será  assegurada  ao
contratado, ao longo de toda a vigência do contrato, a exclusividade na destinação
do total de resíduos sólidos gerados no território do Município.

Assim sendo, garante-se a exclusividade do contratado na destinação de resíduos
sólidos de até 89.663 toneladas para o primeiro ano e caso o contrato seja renovado,
será  atualizado  a  previsão  de  geração  de  resíduos  a  ser  garantida.  Além  das
premissas definidas anteriormente, para a realização destas atividades, devem ser
observadas  as  condições  técnicas  definidas  em  toda  a  legislação  pertinente,
incluindo as Normas Técnicas da ABNT.

Ficam as expensas da empresa todo o processo de localização e aquisição da área
para implantação do empreendimento dentro do Município de Montes Claros - MG,
licenciamento  ambiental,  elaboração  e  execução  dos  projetos.  Caso  a  empresa
decida por destinar os resíduos em outro município, esta deverá instalar dentro do
município de Montes Claros uma estação de transbordo. Os custos com aquisição de
área, implantação, operação e licenciamento do transbordo ocorrerá por conta da
Contratada. O Município de Montes Claros transportará os resíduos até o limite das
vias dentro da área territorial do município, com localização de uma distância máxima
do  perímetro  urbano  da  cidade  de  20km.  O  Aterro  Sanitário  instalado  ou  a  ser
instalado dentro  de  outro  município  deverá  obedecer  todas as  orientações deste
Termo de Referência.

Ressalta-se  que  no  processo  de  compostagem,  na  existência  desse,  o  produto
orgânico gerado é de propriedade da empresa, podendo esta doar parte ou volume
integral  para  o  Município  de  forma a  utilizar  em seus  projetos  paisagísticos.  Os
percentuais a serem doado serão em comum acordo entre as partes.
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5. PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS
A ordem de início para a prestação dos serviços objetos do contrato será expedida
após a vistoria das instalações da unidade de tratamento de resíduos sólidos - classe
II  –  A,  conjuntamente  pela  empresa e  pela  Secretaria  Solicitante,  sendo lavrado
documento onde conste descritivo das instalações e equipamentos disponibilizados e
estado em que se encontram.

6.  MEDIÇÃO
Os serviços serão medidos mensalmente com base no preço unitário do contrato,
conforme efetivamente os serviços executados e as medições serão atestadas pela
Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Urbanos ou servidor por essa designado.

A empresa deverá preencher todos os formulários e planilhas de controle, além do
“Boletim de Medição”, modelos a serem fornecidos pela fiscalização, que serão os
documentos  adequados  para  a  comunicação  de  todos  e  quaisquer  fatos,
solicitações, análises, avaliações etc. referentes à execução dos serviços objeto do
contrato. O diário de serviços e o “Boletim de Medição” deverão conter, em todos os
dias, a assinatura do responsável da empresa e, no máximo, 2 (dois) dias úteis após,
com relatos e respostas (se houver) aos questionamentos da fiscalização.

A quantidade de resíduos recebida,  e destinada será apurada mensalmente pela
Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Urbanos por meio dos registros da balança
instalada nas dependências da unidade de disposição final. Os veículos cadastrados
pela  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Serviços  Urbanos  para  descarga  na  área
ofertada  pela  empresa  serão  pesados  no  momento  da  entrada,  devidamente
carregados e no momento da saída, após a descarga.

A cada pesagem, será emitido o respectivo ticket em 3 (três) vias, com identificação
do veículo (marca/modelo e nº de placa), data, horário e resultado da pesagem. A
empresa arquivará a 1ª via do ticket de pesagem, entregando a 2ª via ao motorista
do caminhão e a 3ª via ao fiscal de balança designado pela Secretaria Municipal
Adjunta de Serviços Urbanos para acompanhamento de cada pesagem. As vias do
ticket  de  pesagem  arquivadas  na  empresa  deverão  ser  rubricadas  pelo  fiscal
designado pela Secretaria presente no momento da pesagem.

Ao final de cada mês, a Secretaria efetuará conferência entre os dados constantes
do  relatório  de  atividades  mencionado  anteriormente  e  os  tickets  de  pesagem
emitidos no mês de referência. Havendo divergência entre o relatório de atividades e
os tickets emitidos no mês de referência, prevalecerá como critério de medição dos
serviços executados naquele mês, a massa total devidamente comprovada através
dos tickets arquivados na empresa que contenham a rubrica do fiscal da Secretaria.
O mesmo procedimento é válido para medição em volume convertido em massa,
durante  o  período  de  instalação  da  balança,  ou  por  ocasião  da  paralisação  da
mesma.

7. DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO 
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A prestação dos serviços de transporte será acompanhada e fiscalizada por servidor
da SECRETARIA SOLICITANTE, o qual deverá atestar os documentos da despesa,
quando comprovada a fiel e correta execução dos serviços para fins de pagamento. 

A presença da fiscalização das SECRETARIA SOLICITANTE não elide nem diminui
a responsabilidade da licitante CONTRATADA para com suas obrigações contratuais
e exigências demandadas. 

Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte,qualquer serviço que
não  esteja  executado  de  acordo  com  as  exigências,com  assiduidade  e
pontualidade,e ainda aquilo não proposto nas especificações contidas no Edital  e
Contrato  respectivo.  Tal  procedimento  deverá  ser  comunicado  imediatamente  a
chefia imediata.

8. DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO CONTRATANTE: 
8.1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação
do serviço, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

8.2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

8.3  -  Fiscalizar  a  execução  do  Contrato,  o  que  não  fará  cessar  ou  diminuir  a
responsabilidade  da  Contratada  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigações
estipuladas,  nem  por  quaisquer  danos,  inclusive  quanto  a  terceiros,  ou  por
irregularidades constatadas. 

8.4  -  Rejeitar  todo  e  qualquer  prestação  de  serviço  de  má  qualidade  e  em
desconformidade com as especificações deste Edital. 

8.5 - Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo
158, I). 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
9.1 - Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os serviços sejam
prestados de acordo com o Anexo I  -  Termo de Referência,  sob pena de multa
estabelecida neste Edital. 

9.2  -  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  e  encargos  decorrentes  das
relações  de  trabalho  com  os  profissionais  contratados,  previstos  na  legislação
vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como
com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto desta licitação. 

9.3 - Indenizar o Município de Montes Claros por todo e qualquer dano decorrente,
direta  e  indiretamente,  da  execução  do  objeto,  por  culpa  ou  dolo  de  seus
empregados ou prepostos. 
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9.4 - Cumprir os prazos previstos neste Edital. 

9.5 - Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Lei nº. 8.666/93 e no presente Edital. 

9.6  -  Avocar  para si  os ônus decorrentes de todas as reclamações e/  ou ações
judiciais  e/  ou  extrajudiciais,  por  culpa  ou  dolo,  que  possam  eventualmente  ser
alegadas por terceiros, em decorrência do objeto da presente contratação contra o
Município de Montes Claros. 

10. FORMA DE PAGAMENTO
O  pagamento  será  efetuado  parcialmente  através  de  medições  pelos  serviços
executados. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, a comprovação de sua
situação regular  perante  a Fazenda Federal,  a  Seguridade Social  e  o  Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como quitação de impostos e taxas que
porventura incidam sobre a aquisição. 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão
os  mesmos  devolvidos  a  contratada  para  as  correções  necessárias,  não
respondendo o Município de Montes Claros por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação do pagamento. 

O  Município  de  Montes  Claros  não  efetua  pagamento  antecipado,  não  sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem. 

11. DAS PENALIDADES
Ficam  estabelecidos  os  seguintes  percentuais  de  multas,  aplicáveis  quando  do
descumprimento contratual: 
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º

 
(trigésimo) dia,

calculados sobre o valor total dos serviços constantes da Ordem de Compra.
b) 2% (dois por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos
demais casos de descumprimento contratual, quando o Município de Montes Claros,
em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior,
poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a
diferença  será  descontada  da  garantia  prestada  ou  deverá  ser  recolhida  pela
Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

As  sanções  previstas,  face  à  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas
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cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. 

Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a contratada
civil  ou  penalmente  nos  casos  de  descumprimento  do  presente  instrumento
contratual 

12 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
No julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço
por item, sendo levados em consideração também, critérios objetivos definidos no
Edital, que não deverão contrariar as normas e princípios estabelecidos na Lei nº.
8.666/1993. 

13 - FICHA ORÇAMENTÁRIA: 1638

14  -  VALOR  TOTAL  ESTIMADO  DA  CONTRATAÇÃO:  R$8.726.899,79  (oito
milhões,  setecentos e vinte  e seis mil,  oitocentos e noventa  e nove  reais e
setenta e nove centavos).

Fabiano de Oliveira
Secretário Municipal Adjunto de Serviços Urbanos
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

... Timbre ou identificação do Licitante ... 

Ao Município de Montes Claros/MG
Senhor Pregoeiro, 

Atendendo ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0193/2015, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 0075/2015,  do tipo  MENOR PREÇO POR ITEM, apresentamos
nossa proposta:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO 

PREÇO
GLOBAL
PARA 12
(DOZE)
MESES

1

Contratação  de  empresa
especializada  para  recebimento
e  disposição  final  de  resíduos
sólidos  urbanos  em  aterro
sanitário licenciado classe – IIA.

TONELADA 89.663 R$ R$ 

Valor Global por extenso: .............................................

Loca e data. 

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A sociedade empresária __________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.
_______,  localizada  na  ____________________________________,  por  seu
representante legal signatário, declara ao Município de Montes Claros/MG que não
possui  fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no
Processo  Licitatório  nº.  0193/2015,  na  modalidade  de  Pregão  Presencial  nº.
0075/2015,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências  posteriores,  e  se
compromete  a  prestar  os  serviços  que  lhes  forem adjudicados  conforme a
descrição  do  Anexo  I  deste  Edital,  desconsiderado  qualquer  erro  que
porventura houver cometido na elaboração da proposta. 

Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº. 8.666/93
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos. 

Declara ainda, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei nº. 8.666/93
e 100 da Lei Orgânica do Município de Montes Claros, que não tem em seus
quadros  de empregados,  servidores  públicos  da Contratante,  bem como as
pessoas  ligadas  a  qualquer  deles  por  matrimônio  ou  parentesco,  afim  ou
consanguíneo, até o segundo grau, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses
após  findas  as  respectivas  funções,  exercendo  atribuições  de  gerência,
administração ou tomada de decisões. 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

Loca e data. 

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0193/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0075/2015 

A  sociedade  empresária  _____________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº. __________________________, por intermédio de seu
representante  legal  Sr.(a)  ________________________________________,
portador do Documento de Identidade nº. ___________________, inscrito no CPF
sob o nº. __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os
requisitos  legais  para  qualificação  como  ________________________________
(incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP)), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a
quaisquer  dos  impedimentos  do  §4º  deste  artigo,  estando  apta  a  usufruir  do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

_________________________, _________ de _______________ de 2015. 

(assinatura do representante legal)
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROCESSO Nº. 0193/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 0075/2015 

São  partes  neste  contrato,  através  de  seus  representantes  signatários,  como
CONTRATANTE  o  MUNICÍPIO  DE  MONTES  CLAROS/MG,  pessoa  jurídica  de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 22.678.874/0001-35, sediado na Av.
Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros/MG, com o CEP.
39.401.002,  aqui  representado  pelo  Secretário  Adjunto  de  Serviços  Urbanos,
Sr.  ........................................,  por  delegação  de  poderes,  na  forma  do  Decreto
Municipal  n°  2.987/13  e,  como  CONTRATADA,  a  sociedade
empresária  ............................................,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o
nº. ........................., sediada na Rua/Av. .............................................., nº. .........., no
Bairro ....................,  na Cidade de .......................,  com o CEP. ..............................,
neste ato por seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a). ................................, portador
da Carteira de Identidade nº. ......................., inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ..............

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE
RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM
ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO CLASSE – IIA, a preço(s) unitário(s) do  item
01  da  Licitação  modalidade  Pregão  Presencial  n°.  0075/2015,  serviços  esse
adjudicado neste ato à Contratada em decorrência da Licitação supracitada, segundo
a Proposta e demais peças integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e
aceitas  pelas  partes,  incorporam-se  a  este  instrumento,  independente  de  sua
transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
O valor global deste contrato é de  R$.............(.........................................................),
correspondente ao preço oferecido e a(s) quantidade(s) especificada(s) no Anexo I
do Edital da Licitação modalidade Pregão Presencial n°. 0075/2015

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO E DO REALINHAMENTO
Os preços unitários contratados para execução dos serviços serão reajustados com
periodicidade anual, salvo alteração da legislação federal pertinente, de acordo com
a seguinte fórmula, aplicável na conformidade das condições a seguir estipuladas:

PR =  PU x [ 0,30 I1  +  0,50 I2   +  0,20 I3 ]
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       I1,0        I2,0          I3,0                                                            

Onde:

PR Preço reajustado.
PU Preço unitário do serviço a reajustar.
I1     Salário mínimo vigente mês do reajuste
I1,0 Salário mínimo vigente no mês da proposta.
I2 I2,  -  Índice  referente  a  preço  a  IPA-EP-DI  –  Bens  Finais  –  bens  de
Investimento fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, no mês de reajuste.
I2,0 Mesmo índice anterior, relativo ao mês da proposta.
I3 Índice  referente  a  atualização  monetária,  publicado pela  Fundação  Getúlio
Vargas através do IGPM- Índice Geral de Preços Mercado, no mês de reajuste. 
I3,0 Mesmo Índice anterior, referente ao mês da proposta.

No caso especifico dos índices  I2 e I2,0,  cuja  publicação,  atualmente,  ocorre com
defasagem média de 45 dias, o cálculo do reajustamento adotará, provisoriamente,
os últimos índices conhecidos. O ajuste correto será feito quando da publicação dos
índices do mês base de cálculo.

Os reajustes efetuados com base na disposição do item anterior, não dependerão de
celebração de Termo Aditivo ao contrato. 

DO REALINHAMENTO: Quando ocorrer variação a maior ou a menor, nos preços
dos insumos utilizados na Composição de Custo, poderá a parte interessada iniciar o
processo de realinhamento comprovando a alteração, a qual incidirá somente sobre
o percentual do insumo nos preços unitários em que constar.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
O  pagamento  será  efetuado  parcialmente  através  de  medições  pelos  serviços
executados. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, a comprovação de sua
situação regular  perante  a Fazenda Federal,  a  Seguridade Social  e  o  Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como quitação de impostos e taxas que
porventura incidam sobre a aquisição. 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão
os  mesmos  devolvidos  a  contratada  para  as  correções  necessárias,  não
respondendo o Município de Montes Claros por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação do pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses contados da data da Ordem de
Serviço, que será emitida pelo Contratante, podendo ser prorrogado de acordo com o
artigo 57, II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA  SEXTA  -  REGIME  LEGAL  DA  CONTRATAÇÃO  E  CLÁUSULAS
COMPLEMENTARES 
O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas nas Leis Federais nº.
10.520/2002 e 8.666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais
constantes da Licitação modalidade Pregão Presencial n°. 0075/2015, homologada
em...................... 

CLÁUSULA  SÉTIMA  -  SECRETARIA  COMPETENTE  PARA  FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a
fiscalização  do  seu  cumprimento,  a  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Serviços
Urbanos. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A  dotação  orçamentária  será,  conforme  especificado  no  Anexo  I  do  edital,  a
especificada abaixo, sendo facultado à Administração Pública Municipal modificá-la
unilateralmente quando assim lhe convier. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I - DA CONTRATADA: 
Constituem obrigações da Contratada: 
a) Cumprir  fielmente as exigências deste Edital,  de modo que os serviços sejam
prestados de acordo com o Anexo I  -  Termo de Referência,  sob pena de multa
estabelecida neste Edital;
b) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações
de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam
de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas,
impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
desta licitação;
c) Indenizar o Município de Montes Claros por todo e qualquer dano decorrente,
direta  e  indiretamente,  da  execução  do  objeto,  por  culpa  ou  dolo  de  seus
empregados ou prepostos;
d) Cumprir os prazos previstos neste Edital; 
e)  Manter-se  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com as
obrigações por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Lei nº. 8.666/93 e no presente Edital;
f) Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ ou ações judiciais
e/ ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por
terceiros, em decorrência do objeto da presente contratação contra o Município de
Montes Claros. 

II - DO CONTRATANTE: 
Constituem obrigações da Contratante:
a) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do
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serviço, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 
b) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas;
c)  Fiscalizar  a  execução  do  Contrato,  o  que  não  fará  cessar  ou  diminuir  a
responsabilidade  da  Contratada  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigações
estipuladas,  nem  por  quaisquer  danos,  inclusive  quanto  a  terceiros,  ou  por
irregularidades constatadas;
d)  Rejeitar  todo  e  qualquer  prestação  de  serviço  de  má  qualidade  e  em
desconformidade com as especificações deste Edital;
e)  Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo
158, I). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pela Administração, na ocorrência
de quaisquer um dos motivos especificados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
Ficam  estabelecidos  os  seguintes  percentuais  de  multas,  aplicáveis  quando  do
descumprimento contratual:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º

 
(trigésimo) dia,

calculados sobre o valor total dos serviços constantes da Nota de Empenho.
b) 2% (dois por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos
demais casos de descumprimento contratual, quando o Município de Montes Claros,
em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior,
poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a
diferença  será  descontada  da  garantia  prestada  ou  deverá  ser  recolhida  pela
Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

As  sanções  previstas,  face  à  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. 

Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a contratada
civil  ou  penalmente  nos  casos  de  descumprimento  do  presente  instrumento
contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 
Os  casos  omissos  serão  resolvidos  com  fundamento  na  Lei  nº.  8.666/93,  cujas
normas ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça
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menção expressa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do
objeto ora contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinada pela
Contratante, lavrando-se o respectivo termo, conforme os artigos 57, §1°, e 65 da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda da
presente contratação, o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
valendo  esta  cláusula  como  renúncia  expressa  a  qualquer  outro  foro,  por  mais
privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento
em 04 (quatro) vias de único teor e validade, para um só efeito legal. 

Montes Claros (MG), ......... de ................... de 2015.

______________________________
Contratante
Secretaria  Municipal  Adjunta  de
Serviços Urbanos
CPF/MF: .............................................

______________________________
Contratada
Rep. Legal: ........................................
CPF/MF: .............................................

Testemunhas:

______________________________

CPF/MF: .............................................

______________________________

CPF/MF: .............................................


