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rMp MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALME1RAS
CNPJ 77.819.6:5/0001-33

SECRETARIA DE ADMINISTRA^AO
DEPARTAMErnX) ADMINISTRATIVO, COMPRAS E LICITAQAC.
PRCXIESSO LICITATORIO N.° 064/2021
PREGAO PRESENCIAL 041/2021.

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 041/2021
DATA DA REALIZA£AO: 10/11/2021.
HORARIO: 09:00.
LOCAL: AUDITORIO DO PA?0 MUNICIPAL
O MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS, Estado do Parana, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
77.819.605/0001-33, torna pjtfico para conhecimento, dos interessados, que rea izara licitagao na
modalidade Pregao Presencia , do tipo "Menor Prego Unitario do Item", pa-a contratagao ce
empresa especia izada para disponibilizar no minimo 02 (dois) conteiner (s) estacionario de
30 (trinta) metros cubicos [m3) cada, para ficar sob demanda do Muradpio, bem como
prestar servigos de transporte, tratamento e destinagao dos residues sol id os urbanos, em
aterro licei>ciador provenientes da coleta domiciliar do Municipio de Sao Jose das PalmeirasPR, mediants as condigoes estatelecidas neste Edital e em seus Anexos.
1 - A sessao de oncassamento do Pregao sera realizada no auditorio do pago municipal situado a Rua
Marechal Castelo Eranco, 979, no dia, 10/11/2021 as 09:00 boras e sera conduzida pelo Pregoeino
com o auxilio da Ecuipe de Apcio designados nos autos do processo em epigrafe.
1.2 - Se no dia supracitado nio houver expedients, o recebimento e o inico da abertura dcs
envelopes rafererrtes a este P'egao ocorrerao no primeiro dia util subsequenrte em que houver
expedients no Munidpio de Sao Jose das Palmeiras.
1.3 - As proposoas deverao obedecer as especificagoes deste instrumento convocaoorio e anexo, que
dele fazem paTa irtegrante.
1.4 - Cs envelcoes contendo a proposta e os documentos de habilitagao deverao ser protocolados no
enderego acima mencionado ate as 09horas00minutos do dia 10/11/2021.

2 - DO OBJETO
2.1 - A presente licitagao tern por objeto a contratagao de empresa especializada para
disponibilizar no minimo 02 [dois) conteiner (s) estacionario de 30 (trinta) metros cubicos
(m3) cada, para ficar sob demanda do Municipio, bem como prestar servigos de transporte,
tratamento e destinagao dos residues solidos urbanos, em aterro licenciado, provenientes da
coleta domiciliar do Municip o de Sao Jose das Palmeiras-PR, observadas as caracteristicas e
demais condigces definidas reste Edital e em seus Anexos.
2.2 - O (s) service (s) devera (ao) atender as quantidades e especificagoes constantes no Anexo I.

3. DOTAQAO ORgAMENTARlA
3.1 - As despesas decorrerrtes da presente aquisigao correrao por conta da(s) dotagao (oes)
orgamentaria(s):

Dotagoes
Exerc cio da Co'ta da
despesa
desoesa

Funconal programatica

Fonte de Natureza da
recurs o despesa

Grupo da fon:e

2021
2021

07.001.15.452.0008.2041
07.C01.15.452.0008.2041

511
0

Do Exercicio
Do Exercicio

2740

2743

3.3 90.39.00.OC

3.3 90.39.00.OC

FUNDAMENTACAO LEGAL
4.1 - O Edital da presente licitagao publica reger-se-a, principalmente, pelos comandos legais
seguintes:
4.1.1 - Le Fede3l n°. 8.666, ce 21 de junho de 1993, e suas alteragoes;
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4.1.2 - Lei Federal n°. 10.520, 17 de julho de 2002;
4.1.3 - Le Municipal n°. 1.683 de 19 de Junho de 2007;
4.1.4 - Lei 123, de 14 de Dezembro de 2006, Decreto n° 6.204, de 05 de Setembro de 2007.
4.1.5 - Decreto Municipal n°. 056/2021 de 12 de abril de 2021, designando Pregoeiro e equipe de
apoio:
Pregoeiro: CLAUCINEI FERREIRA
DANU3IA KASSIA DA SILVA BERNABE
Equipe de apoio:
SANDRA ROSA DE SOUZA
MARLOS ADRIEL DOS SANTOS
FERNANDA SOUZA PEREIRA
ELIANE DOS SANTOS MOREIRA LOURENgO
5 - DA PARTICIPAgAO
5.1 - Poce-ao paricipar desta licita^ao empresas que:
5.1.1 - desempenfiam atividade peirinente e compativel com o objeto deste Pregao;
5.1.2 - atendam os requisites de classificagao das propostas exigidos neste Edital; e
5.1.3 - comproveri possuir os documentos de habilitagao requeridos.
5.2 - E vedada a participagao de:
5.2.1 - consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao;
5-2.2 - empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com qualquer orgao ou entidade da
Administregao Publica Direta ou Inaireta, federal, estadual ou municipal;
5.2.3 - empresas impedidas de licicar ou contratar com o Munidpio de Sao Jose das Palmeiras.
5.2.4 - empresas com falencia decetadas ou concordatarias; e
5.2.5 - empresas das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal ou ocupante de
cargo de confianga no Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
6 -ELEMENTOSINSTRUTORES
O cade-no de Instrugoes para Licitagao, sera entregue aos interessados pelo Departamento
Adminiscrativo, Compras e Licitagoes do Munidpio de SAO JOSE DAS PALMEIRAS, a Rua Marechal
Castelo B'anco, 979 - a partir de 26/10/2021, no horario de expediente, das 08:00 as 11:30 boras
das 13:3C as 17:00.
7. FORMA DE A3RESENTAgAO DO ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PRE^OS)
7.1 - A Proposta de Pregos deve’a ser apresentada separadamente dos documentos de habilitagao,
em envelope lacrado (Envelope “A"), contendo preferencialmente os seguintes dizeres na parte
externa:
ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREgOS)
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
ESTADC DO PARANA
(NOME COMPLETO DA PROPONENTS)
ENDERECO:
CNPJ:
PREGAO \l°. 041/2021
DATA D€ ABERTURA: 10/11/2021.
HORARIO: 09:03.
7.2 - A Proposia de Pregos devera ser apresentada conforme modelo constante no Anexo I deste
Edital, acendendo as quantidades e especificagoes constantes do termo de referencia e obedecendo as
seguinces condigoes:
7.2.1 - deve ser elaborada en papel timbrado da empresa e redigida com clareza em lingua
portuguesa, salvo quanto as expressoes tecnicas de uso corrente;
7.2.2 - suas oaginas devem ser numeradas sequencialmente, de preferencia encadernadas ou
preparadas em pasta, devidamente fechada, para que nao existam folhas soltas;
7.2.3 - nao de\e center rasuras, emendas, borroes ou entrelinhas que dificultem sua analise;
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7.2.4 - deve conta' nome, endere^o, CNPJ e inscrigao estadual (ou municipal, se for o caso) do
licitante, assim come, preferencialrrente, ende'ego complete, telefone ou fax e enderego eletronico,
se houver, para cortato;
7.2.5 - deve conter identificagao do numero do Pregao Presencial; e
7.2.6 - deve ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador na sua
ultima pagina e rubricada nas demais pag nas.
7.3 - A Proposta da Fregos devera conter:
7.4 - cescrigao comp^eta, detalhada, individualizada e precisa do objeto da licitagao, em conformidade
com as especificagoas contidas neste Edital e em seus Anexos;
7.5 - indicagao dos valores, com no maximo 2 [duas) casas decimals, (dois digitos apos a virgula, ex.:
R$ OrOO);
7.6 - indicagao do pnego total do item;
7.7 - data, assinat.ra e nome complete co rep-esentante legal da empresa; e
7.8 - indicagao do prazo de validade das propostas de pregos apresentadas, inclusive na etapa de
apresentagao de Lafices verbais do Pregao, que sera de no minimo 60 (sessenta) dias, a contar da
data da sessao pub.ica do Pregao.
7.9
Nos pregos _nitarios deverac esta- includes, alem do lucre, todas as despesas e custos como
frete, embalagem. seguro, tributes de qualcuer natureza e todas as demais despesas, diretas ou
indirecas, relacionadas com o fornec menzo do objeto da presente licitagao.
7.10 - O licitante devera apresentar declaragao juntamente con a proposta, em papel
timbrado, contendo informagdes para assinatura de contrato, con-orme modelo do ANEXO
IX deste Edital.
8 - FORMA DE APRESENTAGAO DO ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS CE HABILITACAO).
8.1 - Os documeotcs de habilitagao devarao ser apresentados separadamente da Proposta de Pregos,
em envelope lacrado (Envelope '‘3"), contendo preferencialmente os seguintes dizeres na parte
externa:
ENVB_OPE ”B" (HABILITACAO)
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
EST<\DO DO PARANA
(NOfnE COMPLETO DA PROPONENTE).
ENDEREgO:
CNFJ:
PREGAO N°. 041/2021
DATA DE ABERTURA: 10/11/2021
HORARIO: 09:0C
8.2 - Os documentos necessarios a habJitagao deverao ser apresantados em original, copia
autanticada por zabeliao de notas ou ccpia acompanhada do original pana autenticagao pelo Pregoeiro
ou oar membra ca Equipe de Apoic.
8.3 - Os licitantes que possuem Certificado de Registro Cadastral do Municipio de SAO JOSE
DAS PALMEIRAS, em plena validade devem apresenta-lo, juntamente com os documentos
descritos nos itens, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14 e 8.15 ficando dispensados da
apresentagao dos demais documentos descritos.
8.4 - Prova de Regularidade relatirva a Segundade Social (Certidao Negetiva de Debito CND), emitida
pelo Institute Nacional de Seguro Social-INSS, demonstrando situagao regular no cumprimento dos
encargos sociais ;rrstituido por Lei;
8.5 - Prova de Ragularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo ds Servigo - FGTS (Certidao de
Regularidade dc rGTS-CRF), emitido pela Caixa Economica Federal, demonstrando situagao regular no
cumprimento dos encargos sociais instrtuidos por Lei;
8.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal atraves da Certidao Conjunta de Debitos
Relatives a Tributes Federais e a Dfvida Ativa da Uniao, emitida pela Receita Federal;
8.7 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidao quanto a Tributes estaduais), da
sede da licitante.
8.8 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidao quanto a Tributes Municipais),
dc oomidlio ou sede da licitante.
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8.9 - O licitante devera apresentar declarageo, em papel timbrado e subscrito pelo seu representante
legal, assegurando a inexistencia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragao,
conforme modelo do Anexo V deste Edital.
8.10 - O licitante devera apresentar declaragao, em papel timbrado, assegurando que nao possui em
seu quadra Societario Servidor Publico, confcrme modelo do ANEXO VIII deste Edital.
8.11 - Os demais licitantes, nao cadastracos no Municfpio de SAO JOSE DAS PALMEIRAS, devem
apresentar todos os documentos restantes.
8.11.1 A Habilitagao Jundica sera demonstrada pela apresentagao dos seguintes documentos:
8.11.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.11.3 - Ato constitutive, Estatuto ou Cortrato Social e todas as alteragoes, no caso de empresa
Ltda., ou Estatuto, no caso de sociedade por agoes, acompanhado de documento de eleigao de seus
administradores, ou Ato Constitutivo.
8.11.3.1 - Caso a ultima alteragao do contrato social traga consolidagao do contrato social, basta
apresentagao deste em substituigao ao contrato social e todas as alteragoes.
8.11.5 - A Regularidade Fiscal sera demenstrada pela apresentagao dos seguintes documentos:
8.11.6. Prova de inscrigao no Cadastro Macional de Pessoas Jundicas do Ministerio da Fazenda
(CNPJ);
8.11.7 - Comprovante de Inscrigao Cadastral, do estado da sede da licitante (CICAD);em vigencia
8.11.8 - Prova de inscrigao no cadastro municipal da Prefeitura do Munidpio em que esta a sede do
licitante (Alvara);
8.11.9 - Considera-se certidao positive com efeitos de negativa a certidao onde conste a existencia de
debitos:
8.11.10 - Nao vencidos;
8.11.11 - Em curso de cobranga executive em que tenha sido e'etuada a penhora;
8.11.12 - Cuja exigibilidade esteja suspensa por moratoria, deposito de seu montante integral ou
reclamagoes ou recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributario administrativo; e
Sujeitos a medida liminarem mandado de seguranga.
8.12
- Para efeito de verificagao da validade das certidoes de regularidade fiscal, se outro prazo nao
constar da lei ou nos proprios documentos, serao considerados validos os documentos emitidos no
perfodo de 90 (noventa) dias que antecedem a data da sessao do Pregao.
8.13 - As Certidoes ooderao ser apresenradas conforme Portaria MF n° 358 de 05 de setembro de
2014, alterada pela Portaria n° 443 de 17 de outubro de 2014.

8.14 - A Qualificagao Economico-Financeira exigira a apresentagao do seguinte documento:
8.14.1 - Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa
jundica, com data nao superior a 30 (trinta^ dias da data limite para recebimento das
propostas, se outro prazo nao constar no documento;
8.14.2 - A Empresa devera apresentar a Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho;
8.15 - Qualificagao Tecnica
8.15.1 - No mfnimo 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnica (ou Declaragao) fornecido por entdade
da Administragao Publica Federal, Estadual ou Municipal ou por empresa privada, comprovando a
prestagao satisfatoria de servigo;
8.15.2 - Comprovante atualizado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA;

9 - REQUERIMENTOS DE ESCLARECIMENTOS EM RELAQAO AO EDITAL.
9.1 - E facultada a qualquer interessado a apresentagao de requerimento de esclarecimentos sobre o
ato convocatorio do Pregao e seus Anexos, desde que seja protocolado no prazo maximo de 2 (dois)
dias uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, no enderego mencionado nc
subitem 9.3. abaixo.
9.2 - O requerimento pode envolver, inclusive, a solicitagao de copias da legislagao disciplinadora do
procedimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para cobrir o custo de reprodugao grafica.
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9.3
O requerimento devera ser formalizado mediante a apresentagao de sclicitagao fornal escdta
dirigida ao pregoeiro subscrito no item 04 do Edital, devidamente protocolado no setor de Protocolos
do Munidpio de Sao Jose das Palmeiras, durante o horario normal de expediente, das 08:00 as 11:30,
das 13h30min as 17:00 boras.
9.4 - Os esclarecimentos deverao ser prestados no prazo de 1 (um) dia util, a contar do racebimento
do requerimento da solicitagao por parte da autoridade subscritora do Edital, passando eles a integrar,
juntamente com o requerimento que Ihes deu origem, os autos do processo.
9.5 - As questoes formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas, serac divulgedas
para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto a identificagao da empresa
consulente.
10 - SOLICITAGAO
IMPUGNAGAO.

DE

PROVIDENCIAS

EM

RELAgAO

AO

EDITAL

OU

PARA

SUA

10.1 - E facultada a qualquer interessado a apresentagao de requerimento para que se^am tomadas
providencias em relagao ao Edital e seus Anexos ou para que sejam eles impugnados, desde que seja
protocolado no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis anteriores a data fixaca para receoimento das
propostas.
10.2 - O requerimento devera ser formalizado mediante a apresentagao de solicitagao formal es-crita
dirigida ao pregoeiro, devidamente protocolado no setor de Protocolos do Munidpio de Sao Jose das
Palmeiras.
10.3 - A decisao sobre o pedido de adogao de providencias ou de impugnagao sera proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatorio do Pregao no prazo de 1 (um) dia util, a contar do
recebimento do requerimento, passando ela a integrar, juntamente com o requerimento que Ihe deu
origem, os autos do processo.
10.4 - Desde que implique modificagao(oes) do ato convocatorio do Pregao e/ou de seus Anexos, o
acolhimento do pedido de providencias ou de impugnagao exige, alem da(s) alteragao(oes)
decorrente(s), designagao de nova data para a realizagao do certame e divulgagao da mesma forma
dada ao ato convocatorio original.

11 - DO CREDENCIAMENTO.
11.1 - No dia, bora e local estipulado no item 2 deste Edital, os licitantes deverao estar representados
por agentes credenciados, que se apresentarao ao Pregoeiro e a Equipe de Apoic devidamente
identificados com cedula de identidade ou documento equivalente que contenha fotogra'ia e portando
Termo de Credenciamento, com base no modelo constante no Anexo VI deste Edital.
11.2 - A nao apresentagao do Termo de Credenciamento citado no subitem 11.1 nao sera motive
para desclassificagao ou inabilitagao do Jcitante, mas impedira que o representante se manifeste ou
responda em nome do licitante durante a sessao, inclusive na etapa de apresentagao de lances
verbais.
11.3 - Sera admitida a presenga de apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado.
11.4 - Cada credenciado podera representar 1 (um) unico licitante.
11.5 - Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes docunentos:
11.5.1 - Se o representante do licitante for seu socio, proprietario, dirigente ou essemelhado, o
credenciamento sera feito mediante a apresentagao do original ou de copia autenticeda do Estatuto
Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta
Comercial, no qual estejam expresses seus poderes para exercerem direites e assumir obrigagdes em
decorrencia de tal investidura; ou certificado de registro cadastral, junto ac munidpio de Sao Jose das
Palmeiras, indicando os representantes legais e o ramo de atividade.
11.5.2 - nos demais casos, o representante do licitante deve apresentar instrumento publico ou
privado de procuragao, sempre acompanhado de original ou copia autenticada de Cortrato Social ou
de outro instrumento constitutive do licitante, diretamente vinculado a correspondente natureza
jundica, com poderes espedficos para, alem de representar o licitante em todas as et;pas do Pregao,
conduzir as seguintes agoes:
11.5.2.1 - apresentar a declaragao de que o licitante cumpre as exigendas contidas no Edital e em
seus Anexos; (ANEXO II);
11.5.2.2 - entregar os envelopes contendo a Proposta de Prego e a documentagao de habilitagao do
licitante;
11.5.2.3 - formulae lances ou ofertas verbalmente;
11.5.2.4 - negociar com o Pregoeiro a redugao dos pregos ofertados;
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11.5.2.5 - desistir expressamerte da intengao de interpor recurso administrative) ao final da sessao
publica ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intengao de faze-lo;
11.5.2.6 - assinar a ata da sessao;
11.5.2.7 - prestar todos os esclarecinentos solicitados pelo Pregoeiro; e
11.5.2.8 - praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
11.6 - Na hipotese de apresentagao de instrumento particular de procuracao, deve ser comprovada a
capacidade e competencia do outorcante para constituir mandatario, o que sera feito por meio de
apresentagao de original ou copia autenticada de Contrato Social ou de outro instrumento consttutivo
do licitante, diretamente vinculado a correspondente natureza juridica.
11.7 - A ausencia da documemagao referida nos subitens 11.5 e 11.6, conforme o caso, ou a sua
apresentagao em desconformidade com as exigencias, impossibilitara a participagao do licitante na
fase de apresentagao de lances do Pregao, mantido o prego apresentado na proposca escrita para
efeito de ordenagao das propostas e apuragao do menor prego unitario.
11.8 - Declaracao assinada pelo contador resoonsavel da empresa sob as oenas da Lei.
indicando se a empresa particioante se enouadra como ME e EPP fANEXO VIII e/ou
Certidao Simolificada emitida pela Junta Comercial:
11.9 - A ausencia do credenciado, em qualquer momento da sessao, irrporta'a a imediata exclusao
do licitante por ele representado, sa vo autorizagao expressa do Pregoeiro; neste caso, para efeito de
ordenagao das propostas e apuragao do menor prego, sera mantido o prego unitario apresentado na
proposta escrita do licitante exduido.
11.10 - Os documentos de credenciamento serao retidos pelo Pregoefo e pela Equipe de Apoio e
juntados ao processo administrative
11.11 - Para o exercicio do direito de preferencia de que trata o item 14 deste Ecital, a
quaiidade de microempresa ou empresa de pequeno porte devera estar expressa em
documento apresentado conforme dispoe o subitem 11.8 deste item 11.
12 - FORMA DE APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS, DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA, DA HABILITAGAO E DOS
ENVELOPES.
12.1 - Tao logo se encerre a etapa de credenciamento, o Pregoeiro e a Equipe de Apono receberao dos
agentes credenciados a declaragao de que o licitante cumpre os recuisitos de habilitagao.
Apresentando, fora dos envelopes "A" (Proposta de Pregos) e "B" (Documentos de Habi itagao),
declaragao de pleno atendimento aos requisites de habilitagao, de acordo com mocalo constante no
Anexo II deste Edital, que deve ser entregue em papel timbrado do licitante, assinado por seu
representante legal.
12.2 - A ausencia da referida declaragao, a recusa em assinar a declaragao fornecida pelo Pregoeiro
ou a sua apresentagao em descon’ormidade com a exigencia deste Edital inviabilizara a participagao
do licitante no Pregao, mantico o prego apresentado na proposta escrita para efeito de ordenagao das
propostas e apuragao do menor prego unitario.
12.3 - Recebida e aceita pelc Pregoeiro a declaragao mencionada no subitem 12.1, proceder-se-a ao
recebimento da declaragao de enq jadramento da empresa, que trata o sub item 11.8 (ANEXO VII),
se (ME ou EPP), dos Envelopes "A" (Proposta de Pregos) e "B" (Documentos de Habiftagao).

13 - ABERTURAS DO ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREGOS).
13.1 - O Pregoeiro procedera a abertura dos envelopes contendo as propostas de oregos, nantendo
intactos, sob sua guarda, os envelopes contendo a documentagao de habilitagao.
13.1.1 - Se, por equivoco, for aberto o envelope contendo os documentos de habilfagao, o ^regoeiro
deve lacra-lo sem analisar seu conteudo, recolhendo a rubrica dos presentes sobre o lacre.
13.2 - O Pregoeiro devera analisar as propostas de pregos dos licitantes, considerando o disposto
neste Edital.
13.3 - Sera desclassificada a Prooosta de Pregos que nao cumprir o d sposto nos subitens 7.2, 7.3 e
7.4 deste Edital;
13.4 - A seguir, o Pregoeiro procedera a classificagao provisoria das propostas de oregos, comegando
pela proposta com o menor prego por lote e terminando com a proposta com o maior prego unitario.
13.5 - O Pregoeiro classificara para participar da etapa de apresentagao de lances verbais o autor da
proposta com o menor prego per lote e todos os licitantes que tennam apresenado prooostas de
prego por lote, no maximo, 10% (dez por cento) superiores ao menor prego por lote ofertadc.
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13.6 - Se rao houver, no rninimo, 3 (tres) p^opostas escritas ce pregos nas condigoes definidas no
sutitem 13.5, o Pregoeiro classificara para a etapa de apresentagSo de lances verbals, alem do autor
da proposta de nenor unitario.
13.7 - 0(s'i 'icitante(s) cuja(s) proposta(s) de prego por lote tenha(m) sido classificada(s) em
segundo lucar, independentemente do preco unitario da proposta estar dentro do limite de 10%
mencionadc no subitem 13.5.
13.7.1 - Somente no caso de existir uma unica proposta classificada em segundo lugar, o(s)
licitante's) cuja(s) proposta(s) de prego uiftario tenha(m) sido classificada(s) em terceiro lugar,
incependentemente de o prego por lote estar dentro do limite de 10% mancionado no subitem 13.5.
13.7.2
davendo empate entre 2 (duasi ou mais propostas, sera efetuado sorteio para o
es:abelecirr,errtc da ordem de classificagao, cabendo ao vencedor do sorteio apresentar lance depois
do perdador na etapa de apresentagao de lances.
13.7.3 - Haverdo empate entre propostas de pregos que se enquadrem nas hipoteses descritas nos
subitens ar:ericres, serao todas classificadas.
13.7.4 - havendo um unico licitante ou jma unica proposta valida, o Pregoeiro podera decidir,
madianze j jstificativa, pela suspensao do Pregao, inclusive para rrelhor avaliagao das regras do Edital
e de seus Arexos e das limitagoes do mercado, ou pela repet,gao do Pregao ou, ainda, pela sua
ccntinuidade, desde que nao haja prejufzos a Administragao.
14 - APRESENTAGAO DE LANCES VERBAIS e DIREITO DE PREFERENCIA
14.1 - O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresenzar lances verbais, iniciando-se a etapa com o lance do auzor da proposta classificada de maior
prego gotal, vmdo a seguir os lances dos demais classificacos, em ordem decrescente de prego,
sendo que o I citante que ofereceu a proposta de menor prego unitario sera o ultimo a oferecer lance
verbal.
14.2 - Havendo disposigao do licitante pare oferecer lance, este deve, obrigatoriamente, proper prego
global meror cue o contido na oferta anterior.
14.2.1 - O irtervalo minimo do valor oara cada novo lance, sera de 1 % fum por centol.
para to dots os itens.
14.3 - Nao podera haver desistencia de lances ja ofertados.
14.3.1 - Em caso de ocorrencia, o licitante ctesistente se sujeita as penalidades previstas neste Edital.
14.4 - A desistencia de um licitante de ap_esentar lance venoaJ, quendo convocado pelo Pregoeiro,
implica'a sua exclusao da etapa de apresentagao de lances veroais e a manutengao do ultimo prego
unitaro por ale ofertado para fins de postenor ordenagao das propostas.
14.5 - A etapa de apresentagao de lances verbais sera declarada encerrada pelo Pregoeiro quando
todos cs Rcitantes declinarem da formulageo de novo lance.
14.6 - Da masma forma, havendo durarte a etapa de apresentagao de lances verbais uma unica
oferta, c 3regoeiro podera aceita-la se ela atender todas as ex gencias deste Edital e de seus Anexos e
se os pregos forem compativeis com os pregos praticados no mercado. devendo o Pregoeiro, tambem,
negociar para que seja obtido prego menor unitario.
14.7 - Encerrada a etapa de lances, serao zlassificadas as propostas selecionadas e nao selecionadas
oara essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o ultimo prego
ofertado. Com base nessa classificagao, sera assegurada as licitentes microempresas (ME) e empresas
de pecueno porte (EPP) preferencia a contratagao, observadas as seguintes regras:
14.8 - C pregoeiro convocara a microempresa ou empresa de oequeno porte, detentora da proposta
de merof valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou sopericres ate 5% (cinco por cento) ao
valor ca oroposta melhor classificada, para que apresente prego inferior ao da melhor classificada, no
prazo de 5 (dneo) minutos, sob pena de preclusao do direito de preferencia.
14.9 - A ecnvocagao sera feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
cond goes co subitem 14.8.
14.10
Nao havendo a apresentagao de novo prego, inferior ao prego da proposta melhor
classihcada, serao convocadas para o exercicio do direito de preferencia, respeitada a ordem de
classificagao, as demais microempresas (ME) e empresas de paquero porte (EPP), cujos valores das
propostas, se enquadrem nas condigoes indicadas no subitem 14.8.
14.11 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificagao de que trata o subitem
14.7, seja microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nao sera assegurado o direito de
preferercia, passando-se, desde logo, a regociagao do prego.
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14.12 - O pregoeiro podera negociar com o auto~ da ofena de menor valor, obtida con base nas
disposigoes dos subitens 14.8 e 14.9, ou na falta desta, com base na classificagao de que treta o
subitem 14.7, com vistas a redugao do prego.
14.13 - Apos a negociagao, se houver, o Pregoairo examinara a aceitabilidade do menor prego,
decidindo motivadamente a respeito. 14.14 - Considerada aceitavel a oferta de menor prego sera
abe'to o envelope contendo os documentos de habilitagao de seu autor. 14.15 - Eventuais falhas,
omissoes ou outras irregularidades nos documentos de habilitagao poderao ser sa^adas na sessao
publica de processamento do Pregao, ate a decisao sobre a habilitagao, inclusive med ante:
a) siiistituigao e apresentagao de documentos ou
b) verificagao efetuada por me o eletronico habil de informagoes.
14.15 - A verificagao sera certificada pelo Pregoeino e deverao ser juntados aos autos do processo de
licitagao os documentos passiveis de obtengao por meio eletronico, salvo impossibilcade devidanente
justificada.
14.17 - A Administragao rao se responsabil zara pea eventual indisponibi idade dos meios
eleznnicos, no momento da verificagao. Ocorrenco essa indisponibilidade e nao sendo epresentados
os documentos alcangados pela verificagao, a licitamte sera nabilitada.
15 - CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E ANA.ISE DAS PROPOSTAS DE PREgOS.
15.1 - Declarada encerrada a etapa de apresentagao de lances verbais, o Pregoeiro procedera a nova
classificagao das propostas, incluindo propostas selecionadas ou nao para essa etapa, ra ordem
creszente de pregos por lote.
15.2 - Para proceder a classificagao, o Pregoeiro considera'a:
15.2.1 - o ultimo prego unitario ofertado, no caso dos licitantes selecionados para a etapa de
apresentagao de lances verbais;
15.2.2 - o prego unitario contido na proposta esczta, no caso:
15.2.2.1 - dos licitantes nao classificados para a etapa de apresentagao de lances verbais;
15.2.2.2 - dos licitantes classificados para a etapa de apresentagao de lances verbais, nas que nao
apresentaram nenhum lance.
15.3 - Ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade da proposta dc icitante
classificado em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito, sendo facultado a ele negociar
visendo obter menor prego unitario.
153.1 - A decisao do Pregoeiro sera baseada na comparagao do prego por lote ozrtido com os pregos
atuais praticados no mercado ou com os pregos ofertados em licitagoes anterinres, senco que as
infcrmagoes utilizadas na sua decisao devem ser anexadas aos autos do processo.
15.4 - 0 Pregoeiro podera, tambem, solicitar a demonstragao da exequibilidade dos pregcs unitario
P'cpostos, devendo o licitante estar pronto para prestar informagoes sobre os custos, inclusive com
aoresentagao de planilhas e demonstratives que justifiquem sua proposta.
15.5 - Em caso de nao apresentagao ou de insuficiencia das informagoes mencionadas re subitem
anterior, o Pregoeiro podera desclassificar o licitante, devendo para isso promover cespacho
furdamentado, que sera anexado aos autos do processo, examinando a p'oposta do 'icitante
dassificado na sequencia.
16 - VERIFICAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO, DEFINIGAO DO VENC5DOR E
RECURSOS.
1C.1 - Superada a etapa de classificagao das propostas e de analise da proposta de prego dc licitante
clcssificado em primeiro lugar, o Pregoeiro abrira o enve ope contendo a documentagac de haoilitagao
dc licitante, procedendo a verificagao dos respectivos documentos, de acordo com as seguintes
cordigoes:
16.1.1 - e facultado ao licitante, apenas durante esta etapa da sessao publica, sanear fall-a(s) formal
/is) relativa(s) a documentagao de habilitagao, com a apresentagao, encaminhanento de doramentos
ou com a verificagao realizada por meio eletrorco, fac-simile ou, ainda, por qualquer outro neio que
venha a surtir o(s) efeito(s) indispensavel (is);
nao cabe ao municipio qualquer responsabilidade em caso dcs meios eietronicos
16.1.2
rrencionados no inciso antenor nao estarem dispomveis no momento da sessao;
15.1.3 - e assegurado aos demais licitantes o direfto de proceder ao exame dos documentos
h.abilitatorios do licitante classificado em primeino lugar, assim como de rubrica-los;
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16.1.4 - constituem motives para inabilitagao do licitante, ressalvada as hipoteses de saneamento da
documentagao prevista no subitem 16.1.1:
16.1.4.1 - a nao apresentagao da documentagao exigida para habilitagao;
16.1.4.2 - a apresentagao de documentos com prazo de validade vencido;
16.1.4.3 - a apresentagao de documentos comprobatorios da regularidade fiscais referentes a filia ;
16.1.4.4 - a substituigao dos documentos exigidos para aebilitagao por protocolos de requerimerrta de
certidoes; e
16.1.4.5 - o nao cumprimento dos requisites de habilitagao.
16.2 - Havendo a inabilitagao do licitante, podera ser aplicada a multa prevista neste Edital.
16.3 - Se a proposta nao for aceitavel ou se o licitante nao atender as exigencias habilitator as, o
Pregoeiro examinara a proposta subsequente na ordem de classificagao, verificandc sua
aceitabilidade, e procedera a analise dos seus documentos de habilitagao, e assim sucessivanente,
ate a apuragao de uma proposta que atenda o disposto neste Edital e em seus Anexos, sends o
. respective icitante declarado vencedor.
16.4 - Declarado o vencedor, ou vencedores, qualquer licitante, classificado ou nao para a etape de
apresentagao de lances verbais, podera manifestar imediata e motivadamente a intengao de reiorrer,
cabendo ao Pregoeiro respeitar os seguintes procedimentcs:
16.4.1 - aoos registrar o evento em ata, o Pregoeiro pode acatar o recurso e reformar sua decisao ou,
em caso de nao acata-lo, conceder prazo de 3 (tres) d as uteis, contados a partir do dia seguhze ao
da realizagao do certame, para apresentagao das razSes do recurso pelo recorrente, que det/a ser
enviada ac Pregoeiro, no setor de Protocolos do Mumcipio de Sao Jose das Palmeiras.
16.4.2 - Intimar os demais licitantes a apresentar seus a-gumentos contra o recurso em igual ruimero
de dias, contados a partir do termino do prazo concedido ao recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata cos autos do processo, que permanecerao com vista franqueada aos interessados no mesmo
local e horario.
16.4.3 - c recurso contra decisao do Pregoeiro tera efe tc suspensive;
16.4.4 - cabe ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra as suas
decisoes, assim como encaminha-los para a autoridade competente proceder ao julgamento e cecidir
sobre o seu acolhimento;
16.4.5 - cabe a autoridade competente o julgamento do recurso;
16.4.6 - o acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetfveis de
aproveitamento; e
16.4.7 - decididos os recursos no prazo de 2 (dois) cies uteis e constatada a regularidade cos atos
procedimentais, a autoridade competente devera precede1' a adjudicagao e a homologagao;
16.5 - A "alta de manifestagao imediata e motivada por narte dos licitantes importara a decadercia do
direito de recurso e a adjudicagao, pelo Pregoeiro, do objeto da licitagao ao licitante vencedor ou aos
licitantes vencedores.
16.6 - Cs envelopes contendo a documentagao ae haoilitagao dos licitantes desclassificadcs e dos
licitantes classificados nao declarados vencedores permanecerao sob custodia do pregoeiro e aquipe
de apoio ate a efetiva formalizagao da contratagao.
16.7 - Em caso de nao haver tempo suficiente para a abertura dos envelopes contendo as pxpostas
de pregos e os documentos de habilitagao dos licitantes em um unico momento ou, ainda, se os
trabalhos nao puderem ser concluidos e/ou surgirem duvidas que nao possam ser dirimidas de
imediato. o Pregoeiro determinara a suspensao da sessao, registrando os motives em ata, e,
posteriormente, convocara os licitantes para a continuidade da sessao em outra data.
16.7.1 - A suspensao dos trabalhos somente podera ocorrer, em qualquer hipotese, apos o Pregoeiro
ter declarado encerrada a etapa de apresentagao de lances verbais.
16.7.2 - O Pregoeiro devera tambem manter sob sua guarda os envelopes contendo os documentos
habilitatcrios dos licitantes, devidamente rubricados por ele e pelos licitantes, devendo reexib -los na
reabertura da sessao.
17 - HOMOLOGACAO E ASSINATURA DO CONTRATD.
17.1 - Encerrada a sessao publica, a autoridade comoetente homologara o resultado do Pregao desde
que nao haja recurso:
17.1.1 - se houver recurso(s), efetuara o julgamento e, apos proferir a decisao, procedera a
adjudicagao do objeto ao(s) vencedor(es) e a homologagao do resultado do Pregao;
17.2
Homologada a licitagao pela autoridade competente, o adjudicatario sera convacado
oficialmante, durante o prazo de validade da proposta, para assinar o Contrato, cujo modelo consta
em ane<o, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data de convocagao pelo Munidpio
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17.3 - E facultado ao Pregoeiro, quando o convocado nao assinar o Cornrato no prazo e condigoes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificagao, para faze-lo,
examinando, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da prooosta classificada, podendo,
inclusive, negociar diretamente com a proponente para que seja obtido menor prego global, ou
revogar este Pregao.
17.4 - A recusa injustificada do(s) adjudicatario(s) em assinar o Cortrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Adninistragao, caractedza o
descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-c as penalidades legalmente estabelecidas.
17.5. A execugao do Contrato, bem como os casos nela omissos, regular-se-ao pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicardo-se-lhes, supletivamente, os prindotis da
Teoria Geral dos Contratos e as disposigoes de direito prvado, na forma do artigo 54, combinado com
o artigo 55, nciso XII, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.
17.6 - Se, durante a vigencia do Contrato, houver inexecugao contratial por parte do vencedor da
licitagao por qualquer motivo, dando ensejo ao cancelamento do Contrato, a Administragao podera
convocar os demais fornecedores, na ordem de classificagao, para assinar Contrato.
^4dL7.7 - Devera apresentar no ato da assinatura do contrato, os seguintes documentos:
17.7.1 - Certidao de Acervo Tecnico (CAT) do profissbnal que sera designado como respcnsavel
tecnico pelos servigos, a fim de comprovar a responsabilidade tecnica do profissional na exeougao de
servigos senelhantes ao licitados;
17.7.2 - Ccmprovagao de que o profissional a ser desicioado como responsavel tecnico pelos servigos
pertence ao quadro funcional da proponente, podendo ser comprovado etc seguinte forma:
- No caso de empregados, mediante apresentagao de documento original ou de copias autenzicadas
das anotagoes da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdencia Social;
'v - No caso de prestador de servigos, mediante apresentagao de documento original ou de copia
autenticada do respective contrato de prestagao de services;
- No caso de socios, mediante apresentagao de documento original ou de copia autenticada do
Contrato Social e suas alteragoes ou contrato social consolidado.
17.7.3 - Licenga Ambiental de Operagao (L.O.) do Aterro utilizado pera a disposigao dos residues
solidos urbanos objeto desta licitagao, expedidas por Orgao Ambiental competente do Estado onde a
proponente tiver sua sede instalada, em plena validade.
17.7.4 - Comprovagao de que o aterro possui EIA (Estudo de Inpactos Ambientais) e RIMA
(Relatorio de Impactos Ambientais) para os aterros que recebem mais que 20 toneladas por dia de
residues, ce acordo com Resolugao CONAMA n.° 01/1986, CONAMA n.c' 404/2008 e Resolucao CEMA
N.° 086/2013.
17.7.4.1 - As empresas instaladas antes da obrigagao normativa ce apresentagao do EIA/RIMA,
deverao, com base na norma de epoca vigente, apresentar DECLARA^AO de que nao recede mais de
20 toneladas por dia de carga em seu aterro, nos termos da legislagao.
17.7.4.- Se a proponente nao possuir aterro proprio, devera apresentar contrato de prestagao de
servigo ccm empresa que atenda ao exigido no presente processo mediante apresentagao dos
documentos respectivos:
a) Licenga Ambiental de Operagao (L.O.) para transpofte de residues solidos expedida pelc Institute
Agua e Terra (IAT) caso a empresa esteja localizada no Parana; ou
b) para proponents de outros estados devera apresentar a licenga ambiental para transoorte de
residues solidos, emitida pelo orgao ambiental de seu estado de origem
17.7.5 - Quando os residuos forem transportados e destinados para fora do Estado do Parana, a
proponente devera apresentar autorizagao ou declaragao de aceite em tida pela autoridade ambiental
do Estado receptor, aceitando o recebimento dos residuos gerados no Municipio de Sao lose das
Palmeiras-PR, de acordo com a quantidade licitada. Visando o cumprinento da Lei Estadual do Parana
n° 12.493/99, Art. 3°, II, os residuos solidos gerados no territorio do Estado do Parana somente terao
autorizagao de transporte para outros Estados da Federagao, apos autorizagao ou declaragao de aceite
emitida pela autoridade ambiental competente dos eszados receptores dos mencionados reskkios.
17.7.6 - A licitante vencedora devera apresentar planilha de custos e formagao de pregos,
respeitando as particularidades de cada licitante.
17.7.7Erros no preenchimento da planilha nao sao motivos suficientes para a
desclassificagao da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necess dade de
majoragao do prego ofertado, e desde que se comprove que este e o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao.
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18. CONTRATACAO.
18.1 - Para fins de controle, O MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS oodera manter
representante no local de entrega, ao qual cabera realizar o controle das quantidaces dos servigos
executados.
18.2 - O Municipio de Sao Jose das Palmeiras podera, quando o convocado nao assinar o contrato ou
aceitar outro instrumento habil no prazo e condigoes estabelecidos neste instrumento convocatorio,
convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificagao, para efetuar negcciagao ou fazelo em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo prineiro classificado, inclusive quando aos
pregos, atualizados de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitagao, odependente da
cominagao prevista no art. 81 da Lei 8.666/93.
19. PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO
19.1 - 0 prazo de execugao sera de 12 (dozes) meses, a contar da assinatura do crmtrato, podendo
ser pro'rogado.
19.2 - A vigencia do contrato e de 13 (treze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos, consoante disposto no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.
20. PREgO
20.1 - O valor global estimado para esta licitagao e de: R$ 124.800,00 ( cento e vinte e quatro
mil e oitocentos reals)
20.2 - Os pregos serao fixos e irreaju stave is e deverao ser expresses em reais, lirr tando-se a duas
casas decimais apos a virgula.
20.3 - O prego unitario deve incluir, alem do lucro, todas as despesas e custos como frete,
embalagem, seguro, tributes de qualquer natureza e todas as demais despesas relzcionadas, diretas
cu indiretas, relacionadas.
20.4 - E vedado o reajeste de pregos durante o prazo de validade do Contrato, exceto em face da
superveniencia de normas federais aplicaveis a especie.
21 - DO PRAZO, CONDigOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
21.1 - Independentemente da aceitagao, a adjudicataria garantira a qualidade dos produtos
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for ertregue em desacordo am o apresentado
na proposta.
21.2 - O licitante vencedor ficara obrigado a trocar as suas expenses, no prazo max mo de 24 (vinte e
quatro) boras da notificagao, o produto, que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento nao
importara sua aceitagao
21.3 Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei 8 078 de 11/09/1990, a apresentagao do
produto devera assegurar informagoes Claras, precisas, ostensivas em lingua oortuguesa, sobre
caracteristicas, marca, modelo, procedencia, qualidade, quantidade, composigao. prego, prazo de
validade, origem e outros.
21.4. Correreo por corrta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo,
entre outras que possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, Mbutos e encargos
trabalhistas e previdenciarios.
21.5. As pecas e os servigos prestados estarao sujeitas a verificagao, pela seaetarias de Obras,
urbanismo e Transportes, da compatibilidade com as especificagoes deste Edital e de seus Anexos.
21.6 - No caso de nao cumprimento ou inobservancia das exigencias pactuadas para a entrega das
pegas bem como o da prestagao dos servigos, nos termos das previsoes deste Edital e de seus
Anexos, o ccntratado devera refazer os servigos, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras,
contados do recebimento da notificagao, sem onus para o Municipio, e independentemente de
eventual aplicagao das penalidades cabiveis.
21.7 - Independentemente da aceitagao, a adjudicataria garantira a qualidade do produto obrigandose a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na
proposta.
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22. PAGAMENTO.
22.1 Os pagamentos serao efetuados entre o dia 10 (dez) ate o dia 30 (trinta) do mes subsequente
ao da entrega dos materiais/servigos, mediante apresentagao za nota fiscal acompanhada dos
seguates documentos:
22.1.1- Laudo de entrega emitido pela Comissao Permanente Para Recebimento de Bens e Servigos.
22.1.2- Certidao Negative oe Debitos do INSS;
22.1.3 - Certidao Negativa de Debitos Municipals;
22.1 4 - Certificado de Regjlaridade do FGTS da empresa;
22.2 - O municipio de Sao Jose das Palmeiras podera deduzir do montante e pagar os valores
ccrrespondentes a multas ou indenizagoes devidas pelo fomecedor.
22.3 - O pagamento efetuado nao isentara o formecedor das resoonsabilidades decorrentes do
forrecimento.
22.4 - Quando da emissao da Nota Fiscal sera retido o percentcal de 5% para fins de recolhimento
do ISS. (considera-se como base de calculo 100% do valor dos serv gos).
22.4 - A (s) nota (s) fiscais deverao ser encaminhada (s) para o enderego eletronico
c3ntabilidadesil23@Qmail.com.
23 - OBRIGACOES DAS PARTES.
23.1 - Sao obrigagoes do Municipio de Sao Jose das Palmeiras:
23.1.1 - peonitir o acesso de funcionarios dos fornecedores as suas dependencias. para a entrega das
Notas Fiscais/Faturas e para a retirada dos equipamerrtos £ serem consertados;
23. L.2 - prestar as informagoes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser
so'icitados pelos empregados dos fornecedores;
23.1.3 - impedir que terceiros executem o fornecimento oojeto deste Pregao;
23.1.4 - efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas
todas as exigencias deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;
23.1 5 - comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza
grave.
23.1.6 - Solicitar a (s) mercadoria (s);
23 1.7 - Verificagao/fiscalizagao das quantidades da (s) mercadoria 's);
23.2 - Cabera ao contratado, o fornecimento dos materials e dos servigos, objeto descrito
neste Edital e em seus Anexos, com o cumprimento das seguintes obrigacoes:
23.2.1 - ser responsavel, em relagao aos seus empregados, por tcdas as despesas decorrentes para a
prestagao do(s) servigo(s), tais como salaries, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuigoes,
ircenizagoes, vale refeigao, vale-transporte e outras que porvertura venham a ser criadas e exigidas
pa a legislagao;
23.2.2 - Manter durance toda a execugao do contraco, em conpatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualiicagao ex gioas na licitagao;
23.2.3 - indicar o responsavel por representa-la na execugao do Contrato, assim como a(s) pessoa(s)
que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-k>;
23.2.4 - efetuar o fornecimento das mercadorias e servigos dencro das especificagoes e/ou condigoes
constantes neste Edital ce Pregao e em seus Anexos;
23.2.5 - executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou subcontratagoes
nao autorizadas pelo Municipio;
23.2.6 - ser responsavel pelos danos causados diretamente ao Municipio de Sao Jose das Palmeiras
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornacinento da(s) mercadoria(s);
23.2.7 - ser responsavel por quaisquer danos causados diretemente aos bens de propriedade do
Municipio de Sao Jose das Palmeiras, ou bens de terceiros, q^anco estes tenhan sido ocasionados por
seus empregados durance o fornecimento do produto/servigo;
23.2.8 - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Municipio de Sao Jose das Palmeiras,
oorigando-se a atender, de imediato, todas as reclamagoes a respeico da qualidade do fornecimento;
23 2.9 - comunicar por escrito ao Municipio de Sao Jose das Paiimeiras quacuer anormalidade de
canater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessar o;
23.2.10 - substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) boras qualquer mercadoria/servigo que nao
stenda as especificagoes tecnicas exigidas pelo Municipio de Sao Jose das Palmeiras;
23.2.11 - prestar os servigos no prazo e formas ajustados, realizando as suss expenses eventuais
custos de deslocamento de funcionarios e outras despesas para a realizagao do objeto da presente
I citagao.
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23.2.13 - De\.era o licitante utilizer ferramentas e equipamentos priprios, sendo vedado ao mesmo
utilizar o ferranental ou as instalagoes do Municipio.
23.2.14 - manter, durante toda a execugao do fornecimento, em compatioil dade com as obrfgagoes
assumidas, tocas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no Pregao. A Contratada obrigase a entregar a Contratante, quando solicitado, analise da qualidade d a(5' mercadoria(s) solicitada(s).
23.3 - Adicionalmente, o fornecedor devera:
23.3.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos prev dencjarios e obrigagoes sociais
p-evstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a sakia-bs na epoca propria, vez
que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticic con o Municipio de Sao Jose das
Palrreiras.
23.3.2 - asscmir, tambem, a responsaoilidade por todas as providencias e obrigagoes estabelecidas
na legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrende da especie, forem vitimas os
seus empregados quando da execugao do objeto licitado ou em conexao com ela, ainda que
econtecido em dependencia do Municipio de Sao Jose das Palmeiras;
23.3.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacioradas ao
fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou continencia;
23.3.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultzntes da
adjudicagao co objeto deste Pregao.
23.3.5 - Resoonsabilizar-se pelo transporte e destinagao final dos -esiduos, devera cisponibilizar no
minimo 02 (dois) containers com vedagao, com capacidade minima de 30 (trinta) mestros cubicos (
m3[ cada urrg os quais serao colocados na unidade de transbordo.
23.3.6 - Eferuar o transporte dos containers quando necessario, lavardo sempre o (s) container (s)
que estiverem cheios e substituindo-os por container (s) vazio (s).
23.3.7 - Devera realizar a pesagem da quantidade de residues em balanga apropriada e aferida pelo
Inmetro, con os custos de pesagem par conta da contratada, com ccmprovagao de oesagen atraves
do Manifesto de Transporte de Residaos, com carimbo e assinatura dos destines fiaais, conforme
legislagao esoecifica. O relatorio de pesagens, juntamente com todas os manifestos de transporte de
residuos devera ser entregue mensalmente;
23.3.8 - Transportar os residuos devidamente cobertos por lo^a, ou material similar, para que
residuos nac caiam durante o caminho percorrido;
23.3.9 - O aterro sanitario da contratada devera possuir todos cs sistemas de controle de poluigao
ambiental de acordo com as normas legais e tambem com exigencies dos 6'gaos ambientais
competentes de acordo com a licenga ambiental.
23.3.10 - Manter sempre os documantos relatives ao atendimeTtc des normas ambienta s em dia,
nao recainda nenhum outro onus sobre o Municipio de Sao Jose dae Fa meiras.
23.3.11 - Municipio sempre que for necessario, efetuara a fiscalizagao da "pesagem", do ve culo tanto
no inicio da coleta, como no final, a fim de comprovar e confrortar a quantidade (kg) dos residuos
transportados ate a destinagao final.
23.7 - A inad mplencia do fornecedor, com referencia aos encargos estaoelecidos no subitem 23.3,
nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municipio de Sao Jose das Palmeiras, nem
podera onerar o objeto deste Edital razao pela qual o fornecedor signatario do Contrato renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou pass va, com a Municipio de Sao Jose das
Palmeiras.
23.8 - Devera o fornecedor observar ainda, o seguinte:
23.8.1 - e expressamente proibida a contratagao de servidor paertencente ao quadro de pessoal do
Municipio de Sao Jose das Palmeiras, ou que nela ocupe cargo de confianga, durarte a vigencia do
Contrato;
23.8.2 - e expressamente proibida, cambem, a veiculagao de publicioade acerca do Contrato, salvo se
houver previa autorizagao do Municipio de Sao Jose das Palmeiras,
24 - ALTERAgAO CONTRATUAL
24.1 - A quantidade prevista para e'eito de fornecimento podera seralte'ada nos termos do artigo 6£
da Lei Federal n° 8.666/93, mediants o correspondente termo de adicamento ao Contrato.
25 - PENALIDADES
25.1 - O brnecedor esta sujeito as seguintes penalidades:
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25.1.1 - Pagamento de mu ta de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, po" dia de
atraso e/ou por descumprimento de obrigagoes fixacas neste Edital e em seas Anexos, sendo que a
multa tem de ser recolhida pelo fornecedor no prazo maximo de 15 (qu nze) dias, contados da
comunicagao pelo Munidpio de Sao Jose das Palmeires.
25.1.2 - pela inexecugao to:al ou parcial do objeto deste F'egao, a:
25.1.2.1 - advertencia;
25.1.2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugao total
do cbjeto contracado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;
25.1.3 - imped mento de licitar e de contratar com a Administragao Publda, pelo prazo de ate 5
(cineo) anos, garantido o direito previo da citagao e da ampla defesa, enqjanto perdurarem os
motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabili:agao perante c propria
autoridade que aplicou a penalidade, se:
25.1.3.1 - deixar de assiner o Contrato;
25.1.3.2 - ensejar o retarcamento da execugao do objeto deste Pregao;
25.1.3.3 - nao mantiver a proposta, injustificadamente;
25.1.3.4 - comoortar-se de modo inidoneo;
25.1.3.5 - fizer declaragac falsa;
25 1.3.6 - cometer fraude fiscal;
25.1.3.7 - falhar ou fraudar na execugao do Contraro.
25.2 - Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e acaito pela
Administragao Publica, o fornecedor ficara isento das penalidades.
25.3 - As sangoes de advertencia e de impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica
poderao ser apl cadas ao fornecedor juntamente oom a de multa, descontando-a dos pagamentos a
semm efetuados.
26 - CANCELAMENTO DO CONTRATO.
26.1 - O cancelamento do Contrato podera ser formalizado, de pleno dire to, nas hipoteses a seguir
indicadas, precedidas sempre, porem, do oferecimenbo de prazo de 10 (dez) dias uteis para o
exerdcio do ccntraditorio e da ampla defesa.
26.2 - O Contrato podera ser cancelado pelo orgac responsavel quando o contratado:
26.2.1 - descumprir as condigoes constantes neste Edital, em seus Anexos e re proprio Cortrato;
26.2.2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou nao retirar o instrumento equivalente, no praz»
estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceite'vel;
26.2.3 - for declarado inidoneo para licitar ou ccntratar com a Administragao, nos termos do artige
87, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
26.2.4 - for impedido ce licitar e contratar com a Administragao nos termos do artigo 7° da Lei
Federal n° 10 520, de 17 de julho de 2002.
26.3 - A autoridade competente para determiner a corcratagao podera revocar a licitagao err face de
razoes de interesse pub ico, derivado de fato suoerveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por prcvocagao ce
cualquer pessoa, mediarte ato escrito e fundamentado.
26.3.1 - A ar.ulagao do procedimento licitatorio irduz a do Contrato.
26.3.2 - Os licitantes riao terao direito a indenizagao em decorrencia da anulagao do procedimerto
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do Contrato.
26.4 - A comunicagao do cancelamento do Contratc devera ser feita pessoalmente, ou entao por
correspondencia com aviso de recebimento, juntendo o comprovante aos autos.
26.4.1 - No caso de se' ignorado, incerto ou inacessivel o enderego da emp^esa, a comunicagao sera
feita por maio do Diario Oficial ou Jornal de Grande circulagao, por cuas vezes ccnsecutivas,
considerando cancelado o contrato a contar da ultima publicagao.
26.5
Independentemente das provisoes "etro indicadas, o forrecedor podera solicitar o
cancelamento do Contrato na ocorrencia de fato superveniente que verha comprometer a perfeita
execugao contratual, decorrente de caso fortuito ou de forga maior devidamente comprovado.
26.5.1 - Ocorrendo a hipotese prevista no subitem 26.5, a solicitagao de cancelamento do forneceiior
devera ser formulada com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, serdo facultada ao Municipio de
Sao Jose das Palmeiras a aplicagao das penalidades p'evistas no Edital.

27 - DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPQAO
27.1. Os licitantes davem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subconcratados, se admitida sutcontratagao, o mais alto padrao de etica durante tedo
o processo de licitagao. de contratagao e de execugao do objeto contratual.
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Para os propositijs desta clausula, de-'inem-se as seguintes praticas:
a)

"pratica cornupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indire:amente, qualquer
vantages con o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no prccesso de licitagao ou
na execugac de contrato;

b)

"pratica f-awculenta": a -'alsificagao ou omissao dos fatos, com o objeirvo de influenciar o
processo da icitagao ou de execugao do contrato;

c)

" pratica colcsiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dels ou mais licitantes,
com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do orgac licitador, visando
estabeiecer oregos em nive s artificials e nao-competitivos;

d) "pratica coercitiva": causar dano ou ameagar causar dano, direta cu indiretamente, as
pessoasoj ;ua propriedade, visando influenciar sua participagao em um processo licitatorio ou
afetar a execugao do contrato.
e)

"pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegoes ou fazer
declaragoes felsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir ma:erialmente a apuragao de alegagoes de pratica prevista, deste edital; (ii) atos cuja
intencao seje impedir rraterialmente o exerctcio do direito de o organismo financeirc
multilateral promover inspegao

27.2. Na hipbtese de financiarrento, parcial ou integral, por organismo i'kanceiro multilateral,
mediante adiantameato ou reenbolso, este inpora sangao sobre uma empresa ou pessoa fisica,
inclusive declcrendo-a inelegivel. indefinidamente ou por prazo determinabo, para a outorga de
contratos finanaados pelo orgaoismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento de
empresa, direcamente ou por msio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas
coercitivas ou ebstrutivas ao perticipar da licitagao ou da execugao um contrato financiado pelo
organismo.
27.3. Considerendo os proposites das clausulas acima, o licitante vencedor como condigao para
contratagao, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, en
parte ou integrelmente, por orgenismo financeiro multilateral, mediante adiantemento ou reembolsc,
permitira que o orgenismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicades possam inspecioner
o local
28 - DO FORO
28.1 - Pare dirinir controversia decorrente deste certame, o Foro competente e o da Comarca ca
cidade de SANTA HELENA, exclutdo qualquer cutro.
Aprovo o pnegac,
SAO JOSE DAS ^ALMEIRAS, 25/10/2021

' NELTON BRUM
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
PROPOSTA I*E PREgO
PROCESSO LICITAT6RIO N.° 064';*21
RELaCAO DE MATERIAIS/SERVICOS DA LICITACAO - 041/2021 - MODALIDADE PREGAO PRESENC1AL
CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 (DOIS) CONTEINER
(S) ESTACIONARIO DE 30 (TRINTA) METROS CLBICOS (M3) CaDA, PARA FICAR SOB DEMANDA DO
MUNICIPIO, BEM COMO PRESTAR SEHLYICOS DE TRANSPORTS TRATAMENTO E DESTINACAO DOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EM ATERRO EICENCUDO, PROVENIENTES DA COLETA DOMIC1LIAR DO
MUNICIPIO DE SAO JOS£ DAS P4LMEIRAS.
A PROPOSTA DEVER.'V SER APRESENTADA DE ACORDO COM AS IN3TRUCOES CONTIDAS NO EDITAL DE PREGAC
PRESENC1AL. NAO SERAO ADMITIDAS, EM NENHUMA HIPOTESE, AS PCjPOSTAS QUE FIZERE.M REFERENCIA AS DE
OUTROS PROFONENTES, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.
AS QUANTIDADES MAXIMAS INICIALMENTE LICITADAS, PODERAO SER INFERIOR, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA
ADMINISTRACAO.

VLR UNIT.
ITEM

Item 01

QUANT.

480

UNID.

TON

ESPECIFICACOZS MIMMAS DOS PRODUTOS

Contratafao
de
smpresa
especializada
para
disponibilizar no minimo 02 (dels) conteiner (s)
estacionario de 30 (tiinta) metros cubicos (m3) tada,
para ficar sob demanda do Munielpio, bem como
prestar servigos de transporte, tratamento e dcsti iacao
dos residues solidos urbanos, em aterro licenc ado,
provenientes da cokta domiciliar do Municipio de
Sao Jose das Palmeiras.
Obs: Inclui-se os residues nao recic aveis, organ cos e
outros rejeitos.

VLR
MAXIMO
ADMITIDO

R$ 260,00

VLR TOTAL DO
ITEM

R$ 124.800,00

O PAGAMENTO SERA EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHAEO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NAO SER
EFETUADO O PAGAMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA ) DIAS.
PROPONHO-ME A FORNBCER AS PEQAS/SERV COS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES E
ESPECIFICAQOES CONSTaNTES NESTE ANEXO.
DE

DE 2021 .

Carimbo do CNPJ
r....
Assinatura do Proporente
i

.
:

:.....
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ANEXO II

DECLARAt^AO DE QUE GUERRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAQAO

A

empresa

CNPJ/MF

N°

sediada

na

rua

__________________________ DECLARA, sob as peras da lei, que cumpre plenamente os
requisites de habilhagao no preserte Pregao Presencial e, ainda, que esta ciente da
obrig-atoriadade de declarar ocorrencias posteriores.

de

de 2021.

(carimbo CNPJ, nome e assinatura co responsavel legal)
(cartaira de identidade numero e orgao emissor)
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ANEXO III

DECLARAgAO DE QUE NAD EMPREGA MENORES
A Prefeitura Municipal de Sao Jose das Palmeiras - PR
Pregao Presencial n° 041/2021.

A

Licitante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx,

sediada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Estado

representante

fins

legal,

e

para

da

inscrita

no

XXXXXXXXXXXXXXX,
do

XXXXXXXX,

Pregao

CEP

Presencial

CNPJ/MF
cidade

XXXXXXXXX,
n°

041/2021,

n°
de

por

seu

DECLARA

expressamente, para os fins e sob as penas da lei, que nao possui em seu quadro,
profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos
ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos, desempenhando quaisquer trabalhos,
salvo se contratados sob condigao de aprencizes, a partir de 14 (quatc'ze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal de 1998 (Lei n° 9 854/99).

Por ser verdade, firma (mos) a presente declaragao.

(carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsavel legal)
(carteira de identidade numero e orgao emissor)
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ANEXOV

DECLARAgAO IDONEIDADE E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS
DA QUALIFICAgAO

A Prefeitura Municipal de Sao Jose das Palmeiras - PR
Pregao Presencial n° 041/2021.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de
licitagao, sob a modalidade de Pregao Presencial, sob n°. 041/2021, instaurado pelo
Municipio de Sao Jose das Palmeiras, que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou
contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate a
presente

data

inexistem

fatos

impeditivos

para

a

nossa

habilitagao,

ciente

da

obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores,

de

de 2021

(carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsavel legal)
(carteira de identidade numero e orgao emissor)
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ANEXO VI
CREDENCIAMENTO

A empresa
sob

n°.

ato
representada
RG
residente
na

.,com
pelo(s)

socios,
CPF/MF_

inscrita no CNPJ/MF
sede
a
neste

Sr.

n°
Bairro
Cidade
de
Estado
pelo presente instrumento de mancato, nomeia e constitui,
seu(s) Procurador(s) o Senhor (s)
RG.
CPF/ MF.
residente
ra
n°
Bairro
_________________________ ,
Cidade
de
___
Estaco
____________________________
, a quern confere(m) amplos poderes para junto eo
Municipio de Sao Jose das Palmeiras, praticar os atos necesscrios com relagao a licitagao ra
modalidade de Preqao Presencial n° 041/2021. usando dcs recursos,
interpo-los,
apresentar lances, negociar pregos e demais condigoes, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou aco'dos, receber e dar quitagao, obtendo ainda, substabelecer esta em
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em
especial, para esta lie tagao.
de
de 2021.

(Nome e assinatura)

(devera ser atraves de instrumento publico ou de instrumento particular com firma
reconhecida)
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ANEXO VII

Declara9ao de Enquadramento de Microempresa (ME); ou Empresa de Pcqueno Porte (EPP).

Ilmo Sr. Pregoeiro, do Muniei'pio de Sao Jose das Palmeiras - Pr.

Declare sob

as penas

da lei,

para os

devidos

fins

e

a quem

interessar poisa que

empresa, ..................................................................................................... Estabelecida
Bairro
de.

a
na

na

cidade

, nos termos da Lei complementar n°. 123, de 14 de Dezembro de 2006 e

Decreto n° 6.204, de 05 de Setembro de 2007, se enquadra na condifao de:
( ) Microempresa (ME);
( ) Empresa de Pequeno Pcrte (EPP);
( ) Outras.

Cidadc/data

Nome e Assinatura do Contador da Empresa
CRC:
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ANEXO IV
PREGAO PRESENCIAL N° 041/2021
"MINUTA CONTRATO "
Que entre si celebram o Municipio de Sao Jose das Psimeiras, Estado do Parana, pessoa
jvridica de direito publico interno, inscrito no CNPJMF sob o n° 77.819.605/0001-33, nes le
sto representado pelo sr. Prefeito Municipal, 0 Sr. NELTON BRUM, brasileiro, divorciada,
empresario, portador do CPF n°
e da Carteira de Identidade RG ~i°
SS^FR doravante cenominadc CONTRATANTE e de cutro laio
____________ (qualificar), doravante denominada CONTRATADO, pelo preserve
instrumento particular ter, jvsto e contra fade o seguinte'
Clausula Primeira
Dc objeto - contratagao de empresa especializada pa 'a
disponibilizar no minimo 02 (dois) conteiner (s) estacionario de 30 (trinta) metros
cubicos (m3) cada, para fiaar sob demarda do Municipio, bem como prestar servigos
de transporte, tratamento e destinagao dos residues solidos urbanos, em ater-o
licenciado, provenientes da coleta domiciliar do Municipio de Sao Jose das
Palmeiras.
Clausula Segunda - Cos documentos aplicaveis - Para efeitos obrigaciona s tanto o
Pregao Presencial n° 041/2021, quanto a proposts adjudicada integram o presertte
contrato, valendo seus termos e condigoes em tudo quanto com ele nao conflitarem.
Clausula Terceira - Do prego, condigoes de pagamento, de reajustamento e atualizagao
financeira - O Prego para a execugao do oojeto descrito na clausula primeira e 0 seguinte:
tdiscriminar). As faturas ceverao serem protocoladas com antecedencia minima de C5
(cinco) dias. O (s) paganerto (s) sera (ao) efetuado is) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta)
do mes subseqiiente ao da prestagao dos servigos/locagao, mediante apresentagao da
nota fiscal/fatura acompantada dos seguintes documentos: 1) Relatorio detalhado da (s)
impressoes emitido pela Contratada; 2) Certidao Negative de Debitos do Federal/INSS; 3)
Certidao Negativa de Debtos Municipais 4) Certificado de Regularidade do FGTS ca
empresa; 5) Certidao Negativa de Debitos Estaduais; 6) Certidao de Debitos Trabalhistss.
Nao havera reajustamento de pregos durante a vigencia do contrato.
3aragrafo unico: A (s) nota (s) fiscals daverao ser encaminhada (s) para o enderegc
eletronico: contabilidadesi123@qmail.com
Clausula Quarta - Da duragao e do credito orgamentario - O presente contrato tern ccrr
orazo de vigencia: especif car., podendo ser prorrogaco pela Administragao. As despesas
seguine
conta
oorrerao
a
da
decorrentes
deste
Contrato
dotagao:__
Clausula Quinta - Das oenalidades - Em caso de inadimplemento a CONTRATADA esters
sujeita as seguintes penalidades:
1. Advertencia por escrilo, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais
haja concorrido;
2. Suspensao do direito de participar de licitagoes realizadas pelo CONTRATANTE, pelo
prazo de ate 2 (dois) anos, dependendo da gravidade ca falta;
3. Aplicagao de multa nc valor equivalente a 10% (dez oor cento) do valor do contrato;
4. Declaragao de inidoneioade para licitar e contratar com este Municipio nos casos de
-'alta grave, com comunicagao aos respectivos registros cadastrais;
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5. Quem, ccnvocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato,
deixar de entnegar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execugao de seu objetc, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugao do sontrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4o da Lei n° 10 520/2002, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das rrultas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.
Clausula Sexta: O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE se
verificada a incidencia de qualquer das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
Paragrafo Lnico: Em caso de rescisao, deverao ser observadas as disposigdes contidas
nos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.
Clausula Setima: Contratada nao podera ceder o presente contraio, no todo ou em parte,
a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem autorizagao previa, por escrito, do Contratante.
Clausula Oitava: O prazo de execugao sera de 12 ( doze) meses, a contar da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado.
Clausula Nona: O contratada devera:
a) Ser responsavel, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
do fornecimento da(s) mercadoria(s), tais como salaries, seguros de acidentes, taxas,
impostos e contribuigdes, indenizagdes, vale refeigao, vale-transporte e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislagao;
b) Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
c) Indicar o responsavel por representa-la na execugao do Contrato, assim como a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;
d) Prestar os servigos dentro das especificagdes e/ou condigdes ccnstantes neste Edital de
Pregao e em seus Anexos;
e) Executa' diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou
subcontratagdes nao autorizadas pelo Municipio;
f) Ser responsavel pelos danos causados diretamente ao Municipio de Sao Jose das
Palmeiras ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quanco do fornecimento da(s)
mercadoria(s)
g) Ser responsavel por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade
do Municipio de Sao Jose das Palmeiras ou bens de terceiros, quando estes tenham sido
ocasionados por seus empregados duranle o fornecimento do(s) servigo(s);
h) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Municipio de Sao Jose das
Palmeiras, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamagoes a respeito da
qualidade dos servigos;
i) SubstituiP 'efazer no prazo de 01 (ima) bora qualquer servigo que nao atenda as
especificagces tecnicas exigidas pelo Municipio de Sao Jose das Palmeiras;
j) comunicar por escrito ao Municipio de Sao Jose das Palmeiras qualquer anormalidade
de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necess£.rio;
k) prestar servigos, conforme solicitagac da Secretaria competente, do Municipio de Sao
Jose das Palmeiras.
l) garantir a qualidade dos servigos, obrigando-se a refazer aqueles prestados em
desacordo com o apresentado na proposta; e
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m) manter, durante tcda a execuipao dos services, em compatibilidade com as obricapoes
assumidas, lodas as condigoes de habilitapao e qualificagao exigidas no Precao. A
Contratada cbriga-se a entregar a Ccrrtratante, quando solicitado, analise da quafidade
da(s) mercadoria(s) sclicitada(s)
n) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagbes sociais
previstos na legislagao social e trabah sta em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca
propria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o
Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
o) Assumir, tamberr, a responsabilidade por todas as providencias e obrigagbes
estabelecidas na legislagao especifica da acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da
especie, forem vitimas os seus empregados quando da execugao do objeto licitado ou em
conexao com ela, ainda que acontecido em dependencia do Municipio de Sao Jose das
Palmeiras;
p) Assumir todos os encargos de oossivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao fornecimento do objeto licitado, orig nariamente ou vinculada por prevengao, conexao
ou continencia; e
q) Assumir, ainda, a "esponsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultartes da
adjudicagao do objeto deste Pregao.
r) E expressamente proibida a contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal
do Municipio de Sao ^ose das Palmeiras, ou que nela ocupe cargo de confianga, du'ante a
vigencia do Contrato;
s) E expressamente proibida, tambem, a veiculagao de publicidade acerca do Contrato,
salvo se houver previa autorizagao do Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
t) E vedada a sub-corrtratagao de outra empresa para a execugao do objeto deste Ed tal.
u) Responsabilizar-se pelo transporte e destinagao final dos residues, devera dispon bilizar
no minimo 02 (dois) containers com vedagao, com capacidade minima de 30 itrinta)
mestros cubicos ( m3) cada urn, os quais serao colocados na unidade de transbordo;
w) Efetuar o transporte dos conla ners quando necessario, levando sempre o (s) container
(s) que estiverem che os e substituindc-os por container (s) vazio (s).
x) Devera rsalizar a pesagem ca quantkJade de residues em balanga apropriada e aferida
pelo Inmetrc, com os custos de oesagem por conta da contratada, com comprovagao de
pesagem airaves do Manifesto de Transporte de Residues, com carimbo e assinatura dos
destines finais, conforme legislagao especifica. O relatorio de pesagens, juntamerrte com
todos os manifestos de transporte de residues devera ser entregue mensalmente;
y) Transportar os residues devidamente cobertos por Iona, ou material similar, para que
residues nao caiam durante o caminhc percorrido;
z) O aterro sanitaric da contra:ada ctevera possuir todos os sistemas de cont'ole de
poluigao ambiental de acordo com as normas legais e tambem com exigencias dos orgaos
ambientais competentes de accrdo com a licenga ambiental.
aa) Manter sempre os documentos rebtivos ao atendimento das normas ambientais em
dia, nao recaindo nenhum outre onus sobre o Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
bb) Municipio sempre que for necessa.ro, efetuara a fiscalizagao da "pesagem", do veiculo
tanto no inicio da coleta, como no final, a fim de comprovar e confrontar a quantidade (kg)
dos residues transportados ate a destinagao final.
Clausula Decima - A fiscalizagao ca execugao do CONTRATO sera exercida pelo
servidor, S-a. Isabela Aparecida Arboleya, ao qual competira velar pela perfeita execugao
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co pactuado, em conformidade com o previsto no edital e na proposta da CONTRATADA.
Eti caso de eventual irregulaidade, inexecucao ou descontinuidade na execupao do
CONTRATO, o agente fiscalizador dara ciencia ao CONTRATANTE do sucedido, fazendoo por escrito, bem assim das providencias exigidas da CONTRATADA para sanar a fa ha
ou defeito apontado. Todo e qialquer dano decorrente da inexecupao. parcial ou total, do
CONTRATO, ainda que imposto a terceiros, sera de unica e exclusiva 'esponsabilidade da
CONTRATADA.
Clausula Decima Primeira- Das alterapoes - As alterapdes do p'esente instrumenlo
somente se tornarao validas cfuando efetuadas atraves de Termo Acfitivo, que passara a
fazer parte do presente.
Clausula Decima Segunda - Da Fraude e da Corruppao
1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observer e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subccntratapao, o mais alto padrao de etica
durante todo o processo de licrtapao, de contratapao e de execupao do objeto contratual.
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:
a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, recebe' ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem ccm o objetivo de influenciar a apao de servidor publico no
processo de licitapao oti na execupao ce contrato;
b) “pratica fraudulenta’: a falsificapao ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitapao ou de execupao do contrato,
c) “ pratica colusiva”: esquematizar oj estabelecer urn acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do orgao
licitador, visando estabelecer prepos em niveis artificials e nao-competitivos;
d) “pratica coercitiva”: causar darro ou ameapar causar dano, direia ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriecade, visando influenciar sua participapao
em um processo iicitatorio ou afetar a execupao do contrato.
e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsifica', alterar ou ocultar provas em inspepoes
ou fazer declarapoes falsas aos representantes do organismo financeiro mult ateral,
com o objetivo de mpedir materiaJmenre a apurapao de alegapoes de oratica
prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenpao seja impedir materialmente o exercicio
do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspepao
2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro mult lateral,
mediante adiantamento ou 'eembolso, este impora sanpao sobre uma empresa ou oessoa
fisica, inclusive declarando-a inelegivel, inctefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer memento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por neio de um agente, em praticas coTuptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitapao ou da execupao
um contrato financiado pelc organismo.
3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor, como cordipao
para contratapao, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou ntegralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financei'o e/ou pessoas por ele
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formalmente indicadas possam inspecionar o local de execugao do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados a licitapao e a execugao do cortrato.
Clausula Decima Terceira - Do foro - Flea eleito o foro da Comarca de Santa Helena para
dirimir eventuas questoes que nao forem resolvidas na esfera administrativa.
E assim, por estarem jistos e acordados firmam o presente em duas vias de igual teor e
forma na presenga de duas testemunhas.
E assim, por estarem justos e acordados firmam o presente em duas vias de igual teor e
forma na presenga de duas testemunhas.

U

^ *

MUNICfPIO DE SAG JOSE DAS PALMEIRAS
Contratante

Contratado
Testemunhas:
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ANEXO VIII

DECLARAQAO QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO
SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PUBLICA OU DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

A Prefeitura Munic Dai de Sao Jose das Palmeiras - PR
Pregao Presencial n° 041/2021

Declaro pa-a os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as
pessoa jjridica de direito

normas v gentes, que a empresa

________ , inscrita no CNPJ

privando, com sede
sob

n°

objeto do

__________________ , participante da licitagao para fornecimento/execugao do
PREGAO PRESENCIAL N° 041/2021, nao possui em seu quadra societario

servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista, tampouco socio cotista ou dirigente que seja conjuge, companheiro, parente em linha
reta ou colatera , consanguineo ou afim de servidor em cargo efetivo ou em comissao na
entidade licitante.

de

de 2021.

(carimbc CNPJ, nome e assinatura do responsavel legal)
(carteira de identidade -lumero e orgao emissor)
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TERMO DE REFERENCIA
SOLICITACAO

DA: SECRETARIA DE OBRAS.URBANISMO E TRANSPORTE
PARA: PREFEITO MUNICIPAL

1 -OBJETO

Contratagao de empresa espacializada para disponibilizar no mmimo 02 (dois)
conteiner (s) estacionario de 30 itrinta) metros cubicos (m3) cada, para ficar sob
demanda do Munidpio, bem corro presiar servigos de transporte t'atamento e
destinagao dos residuos solidos urbanos, em aterro licenciado provenientes da coleta
domiciliar do Munidpio de Sao Jose das Palmeiras.

2 -JUSTIFICATIVA

Considerando que o correto mansjo e destinagao cos residues urbanos e
servigo indispensavel tanto para a populagao, como para o proprio Munidpio, inclusive
enquadrando-se como condigao de preservagao de saude publica, precisando assim o
municipio atuar de forma eficiente, alem de que precisa promover agdes condizentes
com a legislagao ambiental.
Considerando que o
Municipio de Sao Jose das Palmeiras continuara
realizando o servigo de coleta domiciliar e comercial (porta-a-porta) de residuos solidos
Urbanos, ficando a cargo da empresa comratada a disponibilizagao co(s) conteiner(s),
o transporte, tratamento e destinagao fnal em aterro devidame'te licenciado da
empresa vencedoura do certame.
Para a execugao dos services objeto desta licitagao, a Contratada devera seguir
o presente Termo de Referencia, nos termos abaixo descritos.
Evidencia-se atraves deste termo de referencia a necessidade e a legalidade de
tal contratagao.

3 - DO CRITERIO DE JULGAM6NTO
O Criterio de julgamento sera o menor prego por item.
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4- DAS ESPECIFICAQOES

ITEM
01

DESCRigAO

ALOR DEFINIDO
PorTON

Contratagao de empresa especializada para disponibilizar no minimo
02 (dois) conteiner (s) estacionario de 30 (trinta) metres cubicos (m3)
cada, para ficar sob demanda do Munici'pio bem como prestar servigos
de transporte, tratamento e destinagao dos residues solidos urbanos,
em aterro licenciado, provenientes da coleta domiciliar do Munici'pio
ce Sao Jose das Palmeiras.
Oos: Inclui-se os residuos nao reciclaveis, organicos e outros rejeitos.

R$ 260,00

Promovemos pesquisa de mercado entre os fornecedores/prestadores de
servigos, conforme inclusos orgamentos, sendo que stgerimos os meoores
valores para ser adotado como prego max mo a ser admitico no certame.

5- DO PRAZO DE VIGENCIA
O prazo de execugao sera de 12
contralo, podendo ser prorrogado.

( doze) meses, a contar da assinatura do

A vigencia do contrato e de 13 (treze) meses, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos periodos, consoante disposto no art. 57, indso II da Lei 8.666.'93.

6

- DO ACOMPANHAMENTO DA
DOS PRODUTOS E SERVIQOS

ENTREGA

E

AVALIAQAO

O acompanhameto da prestagao dc (s) servigo (s) ficara (ao) a cargo da
servidzra, a Sra. Isabela Aparecida Arboleya e da Secretaria de Obras, Urbanismo e
Transportes que devera solicitar os materiais/servigos, emitinco relatorio da entrega dos
produtos/servigos, podendo recusar-se a receber produtos/servigos cujo nivel de
qualidade nao seja similar aos especificados no edital.

7

- OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
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Permitir o acesso de funcionarios dos fornecedores as suas dependencias, para
a entrega cas Notas Fiscais/Faturas;
Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que
verham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Termo;
Efetuar o pagamento devido pela prestagao do (s) servigo (s), desde que
cumpridas todas as exigencias deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;
Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas
de natureza grave.

8 - OBRJGAQOES DO CONTRATADA
Sae obrigagoes da contratada:

Cabera ao contratado, para a perfeita execugao do objeto descrito neste
Ecital e em seus Anexos, o cumprimento das seguintes obrigagoes:
1) Ser responsavel, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes do fornecimento da(s) mercadoria(s), tais como salaries, seguros de
ac dentes, taxas, impostos e contribuigdes, indenizagoes, vale refeigao, vale-transporte
e outras cue porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislacao;
2) Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao:
3) Indicar o responsavel por representa-la na execugao do Contrato, assim como a(s)
pessoa(s) que, na ausenda do responsavel, poderao substitm-lo;
4) Prestar os servigos dentro das especificagoes e/ou condigoes constantes neste
Edital de Pregao e em seus Anexos;
5) Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou
subcontratagoes nao autorizadas pelo Municipio;
6j Ser responsavel pelos danos causados diretamente ao Municipio de Sao Jose das
Palmeiras ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quanco do fornedmento
da(s) mercadoria(s);
7; Ser responsavel por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do Municipio de Sao Jose das Palmeiras, ou bens de terceiros, quando
estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimentc do(s)
servigo(s);
8| Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Municipio de Sao Jose das
Palmeiras, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamagoes a respeito da
qualidade dos servigos;
9; Substtuir/ refazer no prazo de 01 (uma) bora qualquer servigo que nao atenda as
especificagoes tecnicas exigidas pelo Municipio de Sao Jose das Palmeiras;
10)
comunicar por escrito ao Municipio de Sao Jose das Palmeiras qualquer
aoormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
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11) prestar servigos, conforme solicitagao da Secretaria competente, da Municipio de
Sao Jose das Palme ras.
12) garantir a qualidade dos servigos, obrigando-se a refazer aqueles p'estados em
desacordo com o apresentado na proposta; e
13) manter, durante toda a execugao dos servigos, em compatibi idade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no
Pregao. A Contratacta obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado analise da
qualidade da(s) mercadoria(s) solicitada(s).
14) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagoes
sociais previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigandc-se a salda-los
na epoca propria, vez que os seus empregados nao manterao r^enhum vinculo
empregaticio com o Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
15) Assumir, tambem a responsabilidade por todas as pro^/idencias e obrigagoes
estabelecidas na egislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrencta da especie, forem vitimas os seus empregados quando da execugao do
objeto licitado ou em conexao com ela, ainda que acontecido em dependencia do
Municipio de Sao Jose das Palmeiras;
16) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vnculada por
prevengso, conexao ou continencia; e
17) Assunir, ainda, a 'esponsabilidade pelos encargos fiscais e comerciats resultantes
da adjud cagao do objeto deste Pregao.
18) E expressamente proibida a contratagao de servidor pedencente ao quadro de
pessoal do Municipic ce Sao Jose das Palmeiras, ou que nela ocuce cargo de
confianga, durante a v gencia do Contrato;
19) E expressamente proibida, tambem, a veiculagao de publicidade acerca do
Contrato, salvo se hoiver previa autorizagao do Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
20) E vedada a sub-contratagao de outra empresa para a execugao dc objeto deste
Edital.
21) Responsabilizar-se pelo transporte e destinagao final dos residjos, devera
disponibilizar no mhimo 02 (dois) containers com vedagao, com capacidaoe minima de
30 (trinta) mestros cubicos ( m3) cada urn, os quais serao colocados ra unidade de
transbordo;
22) Efetuar o transporte dos containers quando necessario, levando scrip re o (s)
container (s) que estiverem cheios e substituindo-os por container (s) vazk> (s).
23) Devera realizar a pesagem da quantidade de residues em balanga apropriada e
aferida pelo Inmetro, com os custos de pesagem por conta da corratada, com
comprovagao de pesagem atraves do Manifesto de Transporte de Residues, com
carimbo e assinatura dcs destines finais, conforme legislagao especifica. C relatorio de
pesagens, juntamente com todos os manifestos de transporte de residues devera ser
entregue mensalmeme;

24) Transportar os residues devidamente cobertos por Iona, oj material similar, para
que residuos nao caiam durante o caminho percorrido;
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25) O aterro sanitario da contratada devera possuir todos os sistemas de controle de
poluipao ambiental de acordo com as normas legais e tambem com exigencias dos
orgaos ambientais competentes de aco'do com a licenga ambiental.
26) Manter sempre os documentos reladvos ao atendimento das normas ambientais em
d'a, nao recaindo nenhum outro onus sobre o Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
27) Municipio sempre que for necessario, efetuara a fiscalizggao da "pesagem", do
veiculo tanto no inicio da coleta, como no final, a fim de comprovar e confrontar a
quantidade (kg) dos residues transportados ate a destinapao final.
9

- DO PAGAMENTO

O (s) pagamento (s) sera (ao) e-'etuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do
mes subsequente a prestapao dos servipos, mediante apresentapao da nota fiscal
scompanhada dos seguintes documentos: 1) Laudo de entrega emitido pela Comissao
Permanente Para Recebimento de Bens e Servipos; 2) Certidao Negativa de Debitos
co Federal/INSS; 3) Certidao Negadva de Debitos Municbais; 4) Certificado de
Regularidade do FGTS da empresa; 5) Certidao Negativa de Debitos Estaduais; 6)
Certidao de Debitos Trabalhistas.

10

-DOTAQAO ORQAMENTARIA:

As des
Dotapoes

11

Exerdcio da
despesa

Conta da Funcional program itica
despesa

2021
2021

2740
2743

07.001.15.452.C008.2041
07.001.15.452.0008.2041

Fonte de Natursza da despesa Grupo da fonte
recurso

511
0

3.3.SO.39.00.00
3.3.90.39.00.00

Do Exercicio
Do Exercicio

- DA AUTENTICIDADE DOSORQAMENTOS
Pelo presente declare que os orpanentos contendc cotapao de prepos das
empresas: Tecnurbe Manejo e Loj sta de Residues Ltda, Parana Ambiental Gestae
Global de Residues Ltda, Cetric - Central de Tratamento de Residues Ltda, foram
per mim recebidos e rubricados, passando ntegrar o preser te Termo de Referencia.

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte

12

- DISPOSIQOES GERAIS/INFORMAgOESCOMPLEMENTARES
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Como ccndioao de classifica^ao, podera (ao) o Senhor Pregoeiro ou a Comissao
Permanente de Lbitagao promover, nos termos do an. 43, § 3°, da Lei n° 8.666'93
diligencias que entender necessarias.
Sac Jose das Palmeiras, 14 de Outubrc de 2021.

responsAvel

PELA

elaboraqAo

DO TERMC DE REFERENCIA

-Ip
CLEBER DE CARVALHO PTERAZO
Secretaria Municipal de Obras, Urbantsmo e Transporte
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ANEXO IX
DECLARAgAO CONTEHDO INFORMACOES:

1 - DA EMPRESA PROPONEIMTE:
Razao Social

n°

Rua
Bairro

CEP

Cidade

Estado

CNPJ n°____________
Banco______________

Agenda

Inscrigao Estadual n°

________ Conta Corrente n°_______
Inscrig-ao Munidpal/ISS (alvara) n°

Telefone___________

Fax

E-mail______________________
Escritorio Contabil da empresa

2-

DO

REPRESENTANTE

Telefone

LEGAL

AUTORIZADO

PARA

ASSINATURA

DO

CONTRATO:
Nome
Fungao ____________
Data de Nascimento

Estado Civil

RG n°

Escolaridade

Orgao emissor

CPF

n°

Rua
Bairro

Complemerno

Estado
Fax

CEP
Celular

Cidade
Telefone

E-mail

Local e data

Assinatura e Identificacao do
Responsavel Legal e da Empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP JOSE DAS PALMEIRAS
AVISO DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 064/2021
PREGAO PRESENCIAL N° 041/2021
A Prefcitura do Municipio de Sao Jose das Palmeiras, estado do Parana, comunica os
interessados que fara realizar licitafao na modalidade ac ma, visando a “contrala^ao de empresa
cspecializada para disponibilizar no minimo 02 (dois) conteiner (s) estacior.ario de 30 (trinta)
metros cubicos (m3) cada, para ficar sob demanda do Municipio, bem como prestar servicos de
transporte, tratamento e destina<;ao dos residues solidos urbanos, em aterro licenciado,
provenientes da coleta domiciliar do Municipio de Sao Josd das Palmeiras-PR", conforme
descrito e especificado no Edital.
• Tipo de Licita^ao: Menor Prefo Unitario do Item;
• Data de abertura dos Envelopes: 10/11/2021.
• Horario limite para protocolo dos Envelopes: 09:00 boras.
• Local: Sala de ReuniSes da Prefeitura Municipal.
O edital completo com seus respectivos anexcs, podera ser obtido, junto a Divisao de
Licitarpoes desta Prefeitura, sito a Rua Marechal Castelo Branco, 979, das 8:00 as ' ^30 boras e das
13:30 as 17:00 boras, informafSes complementares pelo telefone (45) 32591150.
Sao Jose das Palmeiras, 25/10/2021.
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Prefeito Municipal
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