
ADVERTÊNCIAS:

A presente licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, objetivando a contratação de serviços de
interesse do MUNICÍPIO de PARÁ de MINAS, regula-se por edital constituído de partes e anexos,
na seguinte sequência:

PARTE       I - NORMAS ESPECIAIS.
PARTE      II - NORMAS GERAIS.
PARTE     III - NORMAS CONTRATUAIS.
ANEXO      I - MODELO DE PROPOSTA.
ANEXO     II - MINUTA DE CONTRATO.
ANEXO    III - PLANILHA DE ORÇAMENTO.
ANEXO    IV   - CRONOGRAMA DESEMBOLSO FINANCEIRO 
ANEXO     V - DECLARAÇÃO 
ANEXO   VI - TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO  VII  - TERMO DE COMPROMISSO DOS PROFISSIONAIS DA LICITANTE
ANEXO VIII - PLANTA GERAL DA SEDE DO MUNICÍPIO.
ANEXO   IX - ROTEIROS DE VARRIÇÃO DA SEDE, DOS DISTRITOS E RELAÇÃO DOS LOCAIS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 
ANEXO    X - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO.  
ANEXO   XI -  DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO DO INCISO V, DO ARTIGO 27 DA LEI 
8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Na  parte I  –  normas especiais estão contidas  as disposições  aplicáveis  particularmente  a esta
licitação e, eventualmente, ao contrato que a ela se seguir. 
Na  parte  II  –  normas  gerais estão  as  regras  de  procedimento  aplicáveis  ao  processo  de
conhecimento das propostas e seu julgamento. 
Na parte III – normas contratuais estão as regras gerais que integrarão o contrato, cuja minuta faz
parte integrante deste edital.

O anexo I contém o modelo de proposta a ser formulada pela interessada.
O anexo II contém a minuta do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora. 
O anexo III contém a planilha de orçamento elaborada pela Prefeitura. 
O anexo IV contém a cronograma de desembolso financeiro propostos pela licitante. 
O anexo V contém a declaração de equipe mínima. 
O anexo VI, Termo de Referência, informa as referências técnicas e projetos sobre os serviços, com
eventual  indicação  de  cronograma  de  desembolso,  equipe  técnica e  equipamentos  mínimos,  se
exigidos.  
O anexo VII Termo de Compromisso dos Profissionais da Licitante. 
O anexo VIII Planta Geral da Sede do Município. 
O anexo IX Roteiros de Varrição da Sede, dos Distritos e Relação dos Locais de Serviços de Saúde. 

O edital prevê o procedimento a ser observado pela licitante, em caso de dúvida de caráter técnico ou
legal na interpretação de seus termos. 

A entrega de proposta presume pleno conhecimento e entendimento de todas as condições fixadas
no edital por parte da licitante e, na expressão da lei, implica a sua aceitação automática, integral e
irretratável,  motivo  porque,  após  esse  ato,  o  MUNICÍPIO não tomará conhecimento  de  qualquer
reclamação  da  proponente,  fundada  em erro,  omissão  ou  obscuridade  do  edital,  salvo  prévia  e
tempestiva impugnação.
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AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Pará de Minas, torna público, para conhecimento de todos, que fará realizar licitação
para contratar  os serviços  públicos  de limpeza urbana,  cujo  edital  se encontra à disposição dos
interessados  para  aquisição  até  as  08:30  horas  do  dia  20  de  março  de  2015,  na  sede  da
PREFEITURA, na Praça Afonso Pena, nº 30. A licitação, do tipo menor preço global por medição de
preços unitários, será procedida na modalidade de CONCORRÊNCIA.

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal 8.666, de 21 de junho 1993, com suas
alterações vigentes, e as despesas decorrentes correrão à conta de dotação própria do orçamento da
Prefeitura municipal.

Os envelopes das empresas interessadas em participar desta licitação deverão ser protocolizados na
sede da PREFEITURA,  situada na Praça Afonso Pena,  nº  30,  Centro,  Pará  de Minas/MG,  CEP
35.660-013,  até  às  08:45  horas  do dia  20  de  março de  2015,  prazo  preclusivo  do  direito  de
participação. E o julgamento iniciar-se-á às 09:00 do dia 20 de março de 2015, em reunião pública,
com a presença dos prepostos das licitantes que a tanto se interessarem.

O custo do edital e seus anexos é fixado em R$10,00 (dez reais), mais taxa de expediente.

Pará de Minas/MG, 10 de fevereiro de 2015.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Flávia Dias Guimarães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Renato Vasconcelos de Melo
Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal

Concorrência nº 001/2015 – Fls. 2 de 27.



EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA nº 001/2015 – PRC Nº 014/15

PARTE I  -  NORMAS ESPECIAIS

I. OBJETO e PRAZO

O objeto desta Concorrência é o de selecionar a proposta mais vantajosa para o Município,
formulada  segundo  as  disposições  do  presente  edital,  para  contratação  da  prestação  de
serviços públicos  de limpeza urbana no Município  de Pará de Minas,  incluindo coleta em
áreas  distritais,  outras  de  difícil  acesso;  coleta  e  transporte  de  lixo  domiciliar  público  e
comercial;  coleta  transporte  e  tratamento  dos  resíduos  sépticos  dos  serviços  de  saúde
originários de hospitais, estabelecimentos de saúde, farmácias e similares; coleta seletiva na
circunscrição do Município de Pará de Minas; varrição manual de vias e logradouros públicos;
varrição manual de eventos; destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de
varrição e dos serviços complementares de limpeza urbana em aterro sanitário devidamente
licenciado  por  órgão ambiental;  serviços  correlatos à  limpeza tais  como capina  manual  e
química, pintura de meio fio, limpeza de boca de lobo, roçada, operação e manutenção do
Aterro Sanitário Municipal Licenciado incluindo fornecimento de equipamentos, escavação
e transporte de material para execução de cobertura dos resíduos coletados e transportados;
incluindo toda a mão-de-obra necessária; tudo a ser prestado pela contratada nos termos e
condições  do edital-base e  inteiro  teor  da sua proposta  comercial,  e  ainda,  atendidas  as
especificações e metas estabelecidas neste Edital.

1.2 - A licitante classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, e homologado o resultado de
julgamento, será contratada pelo prazo certo de  12 (doze) meses, a contar da data da “ordem de
serviço” inicial, submetida a contratação às disposições do inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93,
se presente o interesse público.

1.3 - Os serviços e eventuais benfeitorias que venham a ser implantadas na operacionalização do
aterro  sanitário  passarão  a  fazer  parte  integrante  do  patrimônio  municipal,  ao  final  do  prazo
contratual, independentemente de indenização pelo Município. 

II. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação:

02.14.14.452.0041.2.168.339039.0891 

III. DEFINIÇÕES

Neste edital são adotadas siglas, expressões e termos que terão os seguintes significados:

a) Município: O Município de Pará de Minas; 

b) Prefeitura Municipal: a Prefeitura do Município de Pará de Minas (PMPM); 

c)  Fiscalização:  o  controle  exercido  pela  Prefeitura,  diretamente  ou  por  intermédio  de  empresa

especializada por ela contratada para tal finalidade;

d) Comissão: a Comissão Permanente de Licitação designada para o julgamento dos procedimentos

licitatórios; 

e) Licitação: o procedimento administrativo previsto neste edital; 

Concorrência nº 001/2015 – Fls. 3 de 27.



f) Licitante: a pessoa jurídica que participe desta licitação; 

g) Licitante potencial: a pessoa jurídica que venha a adquirir o presente edital;

h) Adjudicatária: a pessoa jurídica à qual seja adjudicado o objeto da licitação;

i) Contrato: o instrumento formal de adjudicação dos serviços públicos licitados; 

j) Contratada: empresa que vier a ser signatária do contrato;

l) Concorrência: o procedimento administrativo licitatório previsto neste edital.

IV. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas interessadas que cumprirem as
disposições deste edital,  e que não estejam incorridas  nas proibições de contratar  com o Poder
Público Municipal.

4.2 - É vedada a participação de empresas: 

a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público Municipal; 
b) sob processo de concordata ou falência;
c) impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou qualquer de seus
órgãos descentralizados;
d) em consórcio.

4.3 – As proponentes deverão entregar, sob registro, no protocolo geral da Prefeitura de Pará de
Minas,  até  às  08:45  horas  do  dia  20  de  março  de  2015,  dois  envelopes  fechados,  opacos,
indevassáveis,  contendo os documentos de habilitação (envelope nº 01),  e a proposta comercial
(envelope nº 02).  Os envelopes deverão conter, na parte externa, apenas a identificação da licitante,
o número da licitação,  o número do envelope e a declaração de seu conteúdo (Envelope nº  01
habilitação; Envelope nº 02 Proposta Comercial).

Envelope Nº1 - Habilitação
Prefeitura Municipal de Pará de Minas
Concorrência nº 001/2015  -  PRC nº 014/2015
Razão Social:
CNPJ:
Endereço/ Telefone:

Envelope Nº2 – Proposta Comercial
Prefeitura Municipal de Pará de Minas
Concorrência nº 001/2015  -  PRC nº 014/2015
Razão Social:
CNPJ:
Endereço/ Telefone:

4.3.1 - Toda a documentação deverá ser apresentada no original ou através de cópia autenticada em
Cartório, ou cópia autenticada junto à Diretoria de Compras e Contratos, encadernada, com todas as
folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, contendo “termo de encerramento” ao seu final. 

4.3.2 - Não serão consideradas propostas entregues fora do prazo máximo aqui indicado.

4.3.3  -  As  licitantes  devem  observar  todas  as  instruções  deste  edital;  a  não  apresentação  de
documento formalmente pedido, ou apresentação desconforme a exigência, implica a inabilitação ou
desclassificação da empresa interessada, conforme o caso.

V. CONSULTAS
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5.1 - A empresa que tenha dúvida de caráter técnico ou jurídico na interpretação dos termos deste
edital  poderá  consultar  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  do  Município  de  Pará  de  Minas,
através, exclusivamente, de requerimento protocolizado até as 16:00 horas do dia 17/03/2015. 

5.2 - Todo  e  qualquer  esclarecimento  solicitado  por  uma  licitante  potencial  será  comunicado,
através de telefax ou e-mail, a todas as demais empresas licitantes potenciais, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para entrega dos envelopes. 

5.3 - Todos  os  esclarecimentos  e  respostas  dadas  a  eventuais  consultas  serão  considerados
apenas elucidativos das cláusulas contidas no presente edital e, como tal, formalmente exigíveis de
todas as licitantes.

VI. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Cada licitante deverá apresentar, no envelope nº 01, os documentos de habilitação a seguir listados:

6.1 - Habilitação Jurídica

6.1.1 - ato constitutivo e estatutos em vigor, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado,
em  se  tratando  de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores.

6.1.2 -  contrato social  consolidado  e/ou alteração(ões)  vigente(s)  e pertinente(s)  à indicação  dos
representantes legais da licitante e suas competências, devidamente registrados.

6.2 - Regularidade Fiscal

6.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

6.2.2 - prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, ou municipal, se houver relativo ao
domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto
contratual.

6.2.3 - certidão conjunta negativa de débitos para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa e Tributos
Federais)

6.2.4 - certidão negativa de débitos para com as Fazendas Estadual e Municipal, esta da sede da
licitante.

6.2.5 -  certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  (CRF do
FGTS). 

6.2.6 - certidão negativa de débitos relativa à Seguridade Social (CND do INSS).

6.2.7 -  Prova de inexistência  de débitos inadimplidos  perante a Justiça do Trabalho,  mediante a
apresentação  de  certidão  negativa  ou  verificada  a  existência  de  débitos  garantidos  por  penhora
suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em
nome do interessado com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
(redação dada pela Lei Federal nº12.440/2011)

6.2.8 - declaração de que a licitante não possui quaisquer impedimentos que a  impossibilitem de
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participar de procedimentos licitatórios. 

6.2.9 – declaração dando conta de que não emprega menor, na forma do disposto no item 6.5 do
edital.

6.3 - Capacitação Técnica 

6.3.1 - Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia), tanto da empresa quanto do(os) responsável(eis) técnico(s),
juntamente com a respectiva prova de quitação perante a tal entidade, de ambos; 

6.3.2  -  DOCUMENTO  que  comprove  que  a  LICITANTE possui  em  seu  quadro  permanente de
pessoal,  na  data  prevista  para  recebimento das  propostas,  profissionais  de  nível  superior  com
formação em engenharia  civil  ou  sanitarista,  detentores de atestado de responsabilidade  técnica
emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, de mesma natureza, acompanhados das
respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, relativamente à execução dos seguintes serviços,
considerados da maior relevância: 

 Coleta de resíduos sólidos domiciliar e comercial e transporte com caminhões compactadores;
 Coleta seletiva e transporte de materiais recicláveis;
 Coleta, transporte e tratamento de resíduos provenientes de estabelecimentos de serviços de

saúde;
 Varrição Manual de vias e logradouros públicos;
 Operação de Aterro Sanitário licenciado.

6.3.3 -  Comprovação da Licitante  de possuir,  em seu nome,  Atestados de Capacidade  Técnico-
Operacional fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados dos CATs
emitidos pelo CREA, que comprovem ter a mesma executado obras e serviços da mesma natureza
dos aqui licitados.

 Coleta de resíduos sólidos domiciliar e comercial e transporte com caminhões compactadores
mínimo de..................................................................................................................8.800,00ton;

 Coleta  seletiva  e  transporte  de  materiais  recicláveis  mínimo  de........33.700,00km  ou  132
equipe/dia;

 Coleta, transporte e tratamento de resíduos provenientes de estabelecimentos de serviços de
saúde mínimo de ….......................................................................................................58,00ton;

 Varrição Manual de vias e logradouros públicos mínimo de …..............................22.400,00km;

 Operação  de  Aterro  Sanitário  licenciado  com  a  respectiva  comprovação  da  licença
ambiental..................................................................................................................8.800,00ton.

OBS.: 

 Não se admitirá o somatório de atestados ou certidões para atender as quantidades mínimas
exigidas em cada item acima especificado.

 Tanto  o  Atestado  de  Capacidade  Técnico-Profissional  quanto  o  Atestado  de  Capacidade
Técnico-Operacional deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados das respectivas Certidões
emitidas pelo CREA.

 O vínculo empregatício será comprovado mediante apresentação de cópia autenticada da
ficha de registro de empregado e cópia da guia de recolhimento do FGTS e informações a
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Previdência Social (GFIP), com a respectiva relação de funcionários, referente ao mês anterior
à publicação do Edital constando o nome do RT na relação do FGTS.

 O vínculo de dirigente de empresa será feito através de cópia da ata de eleição ou do contrato
social, conforme o caso, declaratório de sua investidura no cargo. 

 A comprovação da inscrição do responsável Técnico – RT, no CREA, se fará exclusivamente
mediante a apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, em
dia, emitida por aquele conselho.

 O(s) profissional(s)  aqui referido(s),  indicado(s)  pela licitante para fins de comprovação da
capacitação técnica, deverá(ão) assumir o compromisso formal de participar das obras e/ou
serviços licitados.

6.3.4 - Visita técnica

As licitantes deverão proceder à visita técnica  até o quinto dia útil anterior à data fixada para a
entrega dos envelopes,  ou seja,  12/03/2015,  em todos os locais  em que se desenvolverão os
trabalhos licitados. A visita deverá ser realizada por representante da empresa, juntamente com o
representante do Município de Pará de Minas. A visita deverá ser agendada na Secretaria Municipal
de  Obras  e  Infraestrutura  com  antecedência  de  mínima  de  24  horas  da  data  prevista  para  a
realização da mesma através do telefone (37)3231-7767 com a Senhora Aline Silva Soares.

O  representante  da  empresa  deverá  se  fazer  presente  na  visita,  devidamente  documentado,
comprovando a sua condição de representante, portando os seguintes documentos:

- Carta de credenciamento emitida pela empresa;

O documento previsto no subitem anterior deverá ser apresentado no ato da visita e será retido pelo
representante do Município de Pará de Minas – MG, a fim de ser juntado ao processo.

É documento essencial à habilitação da licitante, o Atestado de Visita Técnica emitido pelo município,
devidamente assinado, sob pena de inabilitação daquela que não a fizer. 

6.3.5 - Declaração do local com endereço completo da usina/unidade de tratamento de resíduos dos
serviços de saúde em que a licitante se compromete a usar para o tratamento de tais resíduos,
acompanhado  da  respectiva  licença  de  operação,  fornecida  por  Órgão  de  Licença  Ambiental
Competente e atendam os limites estabelecidos pela legislação vigente, entre elas as Resoluções do
CONAMA nº 316/02 e 358/05 bem como a RDC nº 306/04 da ANVISA. 

Caso a usina/unidade de tratamento de resíduos dos serviços de saúde informado no item anterior
não seja de propriedade do licitante, deverá ser anexado termo compromisso hábil, entre a Licitante,
e  a  Empresa prestadora  do  serviço,  em que  conste:  “Declaração  formal  das  partes,  de  que  se
compromete a tratar os referidos resíduos vinculados ao futuro Contrato”,  com firma reconhecida
cumprindo  toda  prerrogativa  de  licença  de  operação  do  item  6.3.5.   É  documento  essencial  à
habilitação da licitante a referida declaração, sob pena de inabilitação daquela que não a fizer.

6.3.6 - Declaração-compromisso de disponibilidade de equipe técnica e mão-de-obra operacional, e
de máquinas, equipamentos e veículos, em número compatível com as necessidades dos serviços
por serem prestados, obedecidos os mínimos fixados neste edital (Anexo V). As máquinas, veículos e
equipamentos indicados pela licitante deverão ser colocados na cidade de Pará de Minas até a data
de assinatura do contrato (disponíveis para vistoria antes da emissão da “ordem de serviço”) e, sob
pena de desclassificação, deverão atender às normas deste edital.

6.3.7 - Proposta de metodologia de execução, para atender aos planos, roteiros e frequências do
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termo de referência e seus anexos:

I.  – Serviço De Limpeza Urbana

a) – conhecimento do problema

Relatório descritivo do sistema de limpeza urbana existente em Pará de Minas, com análise crítica de
suas deficiências.

b) – sistema proposto 

Concepção  do  sistema  proposto,  indicando  melhorias,  roteiros  de  varrição  e  de  coleta  de  lixo
domiciliar  e  de  lixo  público,  ações  futuras,  modernização  de  equipamentos  e  capacidade  de
produção.

c) – dimensionamento dos equipamentos 

Dimensionamento dos equipamentos para atender aos seguintes serviços:

c.1) Coleta de lixo domiciliar e de lixo público;
c.2) Coleta dos resíduos de serviços de saúde;
c.3) Coleta seletiva;
c.4) Tratamento de resíduos de serviços de saúde;
c.5) Varrição manual;
c.6) Varrição de eventos;
c.7) Manutenção aterro sanitário licenciado;
c.8) Capina manual;
c.9) Capina química;
c.10) Pintura de meio fio;
c.11) Limpeza de boca de lobo;
c.12) Capina com roçadeira e operador;
c.13) Administração local.

II.   – Aterro Sanitário Licenciado

a) – plano de intervenções

Estudos  e  propostas  para  a  manutenção  do Aterro  Sanitário  Licenciado, com  análise  crítica,
visando a preservação de sua vida útil,  nas diversas fases de vigência  do contrato,  incluindo os
serviços de adequação do terreno aos seus objetivos e a Legislação pertinente.

b) – dimensionamento dos equipamentos 

Descrição  dos  equipamentos  a  serem  disponibilizados  para  operação  e  manutenção  do  Aterro
Sanitário Municipal Licenciado.

6.3.8 -  A falta de atendimento integral de todos os itens da metodologia de execução implicará na
desclassificação da licitante.

6.4 - Qualificação econômico-financeira

6.4.1 - certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da licitante;
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6.4.2  -  Comprovação do licitante de que o Capital Integralizado da Empresa é igual ou superior a
R$1.154.810,87 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e oitenta e
sete  centavos), até a data desta licitação, através de cópia do contrato ou da última alteração
contratual, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso;

6.4.3 - prova de recolhimento; na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, até o 4º (quarto) dia
anterior à data fixada para entrega dos envelopes, ou seja, dia 13 de março de 2015 ; da garantia
de seriedade da proposta, no total  equivalente a 1% do valor  estimado do contrato,  ou seja,  R$
115.481,09 (cento e quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e nove centavos), em conformidade
do artigo 31 c/c artigo 56 da Lei Federal 8.666/93;

6.4.4 - balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social  (2013),
apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, consubstanciada
nos seguintes índices:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,2
ILC = AC / PC, onde:
AC = Ativo Circulante, PC = Passivo Circulante

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,2
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP), onde
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 0,75
IEG = (PC + ELP) / AT, onde
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível Longo Prazo
AT = Ativo Total

Para o efeito de cálculos, AC é o ativo circulante; PC é o passivo circulante; ELP é o exigível a longo
prazo; AT é o ativo total e RLP é o realizável a longo prazo.

OBS.: A licitante constituída como sociedade anônima deverá apresentar o balanço publicado na
imprensa.  A  licitante  constituída  como sociedade  por  cotas  de  responsabilidade  limitada  deverá
apresentar cópia do Livro Diário em que o balanço foi transcrito.

O Balanço Patrimonial deverá conter o Termo de Abertura e Termo de Encerramento, na forma da
Lei.

6.5 - Mão-de-obra de menores

A licitante  deverá  ainda e  sob as  penas da Lei,  inserindo-a no envelope  de habilitação,  assinar
declaração  de  que,  em  cumprimento  da  Lei  Federal  9.854/99,  não  emprega  mão-de-obra  de
menores. Ou, empregando-a, cumpre a disposição expressa no inciso I do parágrafo 3º do artigo 227,
combinada com a norma estatuída no inciso XXXIII  do artigo 7º, tudo da Constituição Federal de
1988.

6.6 - Licitante em consórcio de empresas

Não será permitida a participação de consórcio de empresas. 
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6.7 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo
de cópia autenticada por tabelião de notas ou por publicação em órgão da imprensa oficial. No caso
de  cópias,  poderão  ter  seus  originais  exigidos  pela  Comissão  Julgadora,  para  constatação  de
fidelidade e de autenticidade.

6.8 – Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou, quando não
declarada  sua  validade  pelo  emitente,  expedido  a  60  (sessenta)  dias,  no  máximo,  da  data  de
abertura. Não estão incluídos neste dispositivo os atestados de capacidade técnica.

7 – PROPOSTA COMERCIAL

7.1 - O envelope de proposta comercial – nº 02, deverá conter a proposição formulada pela licitante
(conforme modelo anexo I), estabelecendo sua proposta de preços em remuneração das atividades a
serem executadas, tendo por base os valores fixados no anexo III. Os preços propostos remunerarão
todas as atividades dos serviços relacionados no anexo III.

7.2 -  Será declarada  vencedora do certame a licitante que ofertar  o  menor preço global pelos
serviços licitados.

7.2.1 - O preço global será apresentado pela licitante através do preenchimento completo do Anexo
III,  multiplicando-se os preços unitários propostos pelos quantitativos estimados para cada serviço
respectivo.

7.2.2 - Para efeito de julgamento, as licitantes deverão preencher a planilha orçamentária, com os
quantitativos unitários, cujo valor global de R$ 11.548.108,68 (onze milhões, quinhentos e quarenta
e oito mil, cento e oito reais e sessenta e oito centavos), que é valor teto. Serão desclassificadas
todas  as  propostas  com  preços  unitários  e  totais  acima  dos  valores  estipulados  na  planilha
orçamentária – Anexo III.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas com preços inexequíveis, assim conceituados em Lei, ou
que não atenderem às exigências deste edital,  ou que contiverem borrões, rasuras, ressalvas ou
emendas, ou ainda aquelas incompatíveis com a proposta formulada na “metodologia de execução”.

7.4 - A remuneração mensal da contratada resultará da cobrança pelas atividades e quantidades
efetivamente executadas no mês, medidas com base na “planilha de quantidades e preços” (Anexo
III),  sob  forma  de  medição  mensal  apresentada  pela  contratada  e  devidamente  aprovada  pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

7.5  -  Nos  preços  propostos  deverão  estar  computadas  todas  as  despesas,  inclusive  as  de
mobilização e desmobilização fornecimento de EPI's (equipamentos de proteção individual), uniforme
completo conforme modelo da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, a serem substituídos conforme
a necessidade,  comunicação, alugueis,  reproduções, veículos, combustíveis,  demais despesas de
expediente, encargos sociais, impostos, bonificações, auxílio, alimentação de acordo com o P.A.T.
(Programa de Alimentação do Trabalhador) e quaisquer outras despesas não especificadas neste
edital, relativas aos serviços objeto desta licitação.

7.6  -  Os  preços  propostos  pelas  licitantes  pressupõem  o  equilíbrio  econômico  e  financeiro  do
contrato.  Este  equilíbrio  presidirá  a  relação  entre  as  partes,  durante  todo  o  prazo  do  contrato.
Nenhum reajustamento ou realinhamento de remuneração para mais ou para menos, se dará sem
atendimento  das  normas  de  caráter  geral  ditadas  pela  legislação  federal,  em especial  quanto  à
oportunidade de aplicação.
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PARTE II -  NORMAS   GERAIS

I.   RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

1.1 - Os  envelopes  de  “habilitação”  (nº  01)  e  de  “proposta  comercial”  (nº  02)  deverão  ser
protocolados na sede da  PREFEITURA até as 08:45 horas do dia 20 de março de 2015, prazo
preclusivo do direito de participação.

1.2 - No mesmo dia 20 de março de 2015, às 09:00 horas, no endereço fornecido, 4º andar, em
sessão pública, dar-se-á início aos trabalhos de abertura e julgamento da licitação. Tão logo se inicie
a sessão, a documentação apresentada pela licitante será considerada em julgamento, não sendo
aceitas quaisquer outras informações ou documentos além do que contido nos envelopes entregues.

1.3 - Somente o representante legal da licitante, ou seu procurador regularmente constituído por
procuração, identificado no ato e presente na reunião, poderá manifestar-se durante o julgamento,
opor impugnação à participação de licitante ou requerer, se pertinentes e cabíveis — a critério da
Comissão Permanente de Licitações — registros em ata. 

1.4 - Toda a documentação contida nos envelopes será rubricada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitações e representantes das licitantes que a tanto se interessarem, salvo recusa
expressa por parte destes.

II. PROCEDIMENTO

À empresa licitante cumpre apresentar dois envelopes, numerados, opacos e fechados, endereçados
ao Município, contendo: o de número 1 os “documentos de habilitação” e o de número 2 a “proposta
comercial”. 

2.1 - Aberta a reunião, os representantes das licitantes serão convidados a rubricar, juntamente com
os membros da Comissão Permanente  de Licitações, os invólucros que encerrem as propostas de
preços das concorrentes, após o que proceder-se-á à abertura dos envelopes de documentos de
habilitação, que serão colocados à disposição de todos os credenciados, para exame e formulação
de eventuais impugnações.

2.2 - Concluído o exame da “documentação” ou manifestado o desinteresse, e formuladas eventuais
impugnações,  cumprirá  à  Comissão  Permanente  de  Licitações  pronunciar  o  seu  julgamento.
Inexistindo impedimento de natureza legal, passar-se-á à abertura e conhecimento das “propostas de
preços”, que também serão submetidas à análise e rubrica dos representantes das licitantes que a
tanto se interessarem.

2.3 - Na classificação das propostas observar-se-á seu valor final oferecido, atendidos os seguintes
critérios: a) classifica-se em primeiro lugar a proposta que oferecer o menor preço global (Anexos I e
III deste Edital; b) a Comissão Julgadora não considerará propostas manifestamente inexequíveis.
 
2.4  -  O  julgamento  final,  com  a  classificação  das  licitantes,  será  publicado  na  forma  como
originalmente previsto para o edital.

2.5 - Compete à Comissão Permanente de Licitações consignar em ata a síntese de fatos ocorridos e
pronunciados, submetendo o julgamento, afinal, à homologação do Prefeito Municipal.

2.6 - O Município se reserva o direito de, por despacho fundamentado do Prefeito:

 Revogar a licitação, em razão de interesse público;
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 Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso;

 Homologar a licitação, com a consequente adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do
certame.

III. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

3.1 – É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do contrato que dela resulte, a
interposição de recurso para o Prefeito Municipal de Pará de Minas; na fase licitatória através da
Comissão  Permanente  de  Licitação,  conforme  preceitos  contidos  no  artigo  109  da  Lei  Federal
8.666/93.

3.2 – O protocolo  de proposta implica,  independentemente  de declaração expressa por  parte da
licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos do edital, seus anexos e instruções, bem como
a  observância  dos  regulamentos  administrativos  e  das  normas  técnicas,  gerais  ou  especiais,
aplicáveis.

IV. FISCALIZAÇÃO

A  fiscalização  dos  serviços  contratados  será  exercida  pelo  Município,  através  de  seus  setores
técnicos  e  administrativos  próprios,  e  objetivará  o  estrito  cumprimento  do  contrato  e  a  melhor
prestação de serviços aos usuários.

V. REMUNERAÇÃO

5.1 – A remuneração da CONTRATADA será obtida pelo pagamento a ser-lhe feito pelo Município
até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao de medição, a qualquer despesa de capital tendo
por  base  as  atividades  efetivamente  executadas  e  medidas,  atendidas  as  condições  fixadas  na
proposta  dada  a  julgamento  na  licitação  Concorrência  Pública  nº  001/15,  autorizada  ainda  a
explorar a coleta e disposição final de lixo especial, exceto o patológico e o biológico.

5.1.1 – O pagamento será efetuado mediante solicitação protocolada na Secretaria  Municipal  de
Obras e Infraestrutura com os seguintes documentos:

 Nota fiscal/fatura;
 Cópia da medição aprovada que deu origem à nota fiscal;
 Cópia da folha de pagamento devidamente quitada do mês anterior ao da medição;
 Comprovante  do  recolhimento  das  obrigações  sociais  relativas  à  folha  de  pagamento  da

alínea anterior.

5.1.2 – Fica reservado ao Município de Pará de Minas o direito de espaço adequado para a posição
de sua logomarca nos veículos, equipamentos e uniformes do pessoal da CONTRATADA utilizados
nos serviços.

5.1.3  –  Na  hipótese  de  atraso  na  liquidação  de  qualquer  medição,  no  prazo  e  condições  aqui
estipuladas,  seu valor  será objeto de correção monetária e juros de mora – a primeira conforme
índices oficiais, e os segundos na base de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”,
sem prejuízo de outras sanções legais.

5.1.4 – O Município reserva-se o direito de reter e efetuar o recolhimento de todos os encargos de
natureza trabalhista, previdenciária e tributária que incidirem sobre o valor dos serviços prestados em
virtude do presente Contrato.
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PARTE III – NORMAS CONTRATUAIS

I. CONTRATAÇÃO

Integrarão o contrato que se celebrar com a licitante vencedora as normas legais vigentes e as regras
a seguir expressas, incluídas as especificações técnicas inseridas no anexo VI deste edital.

II. GARANTIA À EXECUÇÃO.

Homologado o resultado de julgamento da licitação,  a empresa à qual couber a adjudicação dos
serviços  licitados  será  convocada  para,  no  prazo  máximo  de  dez  dias  úteis,  prestar  garantia  à
execução e firmar o contrato respectivo.

2.1 - A recusa de prestar  garantia  à execução ou de firmar o contrato implicará na automática
suspensão da empresa no seu direito de licitar ou contratar com o Município, pelo prazo de até 02
(dois) anos.

2.2 - O valor da garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, estimado
em função de quantidades de serviços previstas para cada ano de vigência contratual.

2.3 - A  garantia  à  execução  poderá  ser  prestada  em  qualquer  das  modalidades  previstas  no
parágrafo  primeiro  do  artigo  56  da  Lei  Federal  8.666/93,  e  responderá  por  multas  aplicadas  à
contratada ou por perdas e danos resultantes de seu inadimplemento ou de ação ou de omissão,
dolosa ou culposa, sendo que no caso de eventual termo aditivo, o valor da garantia será adequado
de acordo com o acréscimo sofrido.

III. PREÇOS

3.1 - As quantidades fixadas na “planilha de orçamento” que indica o orçamento inicial dos serviços,
embora  criteriosamente  levantadas,  são  meramente  estimativas  e  destinadas  a  permitir  a
uniformização  das propostas.  A licitante  vencedora,  contratada,  receberá pelos  serviços  públicos
propostos  o  valor  resultante  das  quantidades  efetivamente  executadas,  medidas  com  base  nos
preços unitários de sua proposta (Anexo III).

3.2 - A licitante deverá apresentar no envelope de proposta comercial (nº2) a composição de todos os
preços unitários dos itens da planilha (Anexo III), indicando com clareza os componentes dos custos
dos serviços propostos e respectivos preços unitários, para todos os itens de serviço da planilha,
discriminando, mas não se limitando aos itens a seguir:

Salários;
Encargos sociais e previdenciários;
Uniformes e equipamentos de segurança;
Equipamentos em geral (de carga, transporte, coleta, varrição etc.);
Ferramentas em geral;
Despesas com vale transporte, alimentação e demais benefícios;
Outros custos – incluir todos os demais custos necessários para o bom desempenho dos serviços;

3.3 - Detalhamento dos encargos sociais e previdenciários considerados na proposta.

3.4 - Além de compor os preços, a empresa deve apresentar em separado o detalhamento do BDI –
Benefícios e Despesas Indiretas proposto.

IV. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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São obrigações da contratada, além do que lhe impõe a legislação pátria:

 Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contraídas;

 Reparar, corrigir, reconstituir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos serviços, independentemente das penalidades cabíveis ou aplicáveis;

 Executar,  conforme  a  melhor  técnica,  os  serviços  contratados,  obedecendo  com rigor  as
normas técnicas pertinentes, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos
no Anexo VI deste edital;

 Permitir  e  facilitar  à  fiscalização  do  Município  a  inspeção  dos  serviços  e  locais  de  sua
prestação,  em qualquer  dia e hora,  devendo prestar  todos os informes e esclarecimentos
solicitados;

 Obedecer, integralmente, o plano de segurança dos serviços, em especial quanto à operação
do Aterro Sanitário Municipal Licenciado;

 Colocar na execução dos serviços todos os veículos, máquinas e equipamentos necessários à
adequada prestação dos serviços licitados.

V. CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sem que seja respeitada
a  ordem  de  classificação  final  nesta  licitação,  e  mediante  prévio  e  formal  consentimento  do
contratante. Não poderá, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, salvo
expresso, prévio e formal consentimento do Município.

VI. DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Município  poderá promover  a  rescisão do contrato,  com as cominações  legais  cabíveis,  se  a
contratada, além dos motivos previstos no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93: 
a) não observar prazo estabelecido neste edital ou no contrato; 
b) não observar o nível de qualidade proposto ou exigível para execução dos serviços;
c)  subcontratar  total  ou  parcialmente  o  objeto  do  contrato,  sem  prévia  autorização  formal  do
Município;
d) ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato a terceiros.

VII. DAS SANÇÕES CABÍVEIS

 Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a
Prefeitura  Municipal  de  Pará  de  Minas  poderá  aplicar  à  adjudicatária  ou  contratada  as
sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93,  sem prejuízo da responsabilização civil  e
criminal cabíveis.

 Sem prejuízo das sanções no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Contratada ficará sujeita
às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:

 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, a juízo da
Contratante,  para as quais  tenha a Contratada concorrido  diretamente,  situação que será
registrada no Cadastro de Fornecedores da Contratante;
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 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da adjudicatária
em assinar o termo de contrato;

 Multa de 0,25% (vinte e cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
no seu início, a partir do 6.º (sexto) dia contado da data da ordem de início dos serviços, até o
limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, após o que, a critério da Contratante, este
poderá ser rescindido, e ser aplicada, adicionalmente, a penalidade de suspensão temporária
do direito de licitar e contratar com a Contratante nos termos da Lei de Licitações.

 Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
execução de serviços,  programados previamente entre a Contratante e  Contratada,  até o
limite de 2% (dois por cento) do valor contratual, após o que, a critério da Contratante, este
poderá ser rescindido, e ser aplicada, adicionalmente, a penalidade de suspensão temporária
do direito de licitar e contratar com a Contratante nos termos da Lei de Licitações.

 Multa  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  contratual  total  do  serviço,  na  hipótese  de
descumprimento de quaisquer das condições contratuais cujas sanções não estejam previstas
neste item VII.

 Além da aplicação das multas e demais penalidades avençadas acima, a Contratante poderá
rescindir  o  presente  contrato  por  infração  contratual,  bem  como  aplicar  à  contratada
suspensão temporária ao direito de licitar e impedi-la de contratar com a Contratante pelo
prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

 As multas aqui previstas são cumulativas e serão aplicadas até o limite de 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, quando este poderá ser rescindido e aplicada a suspensão
temporária ao direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

 As penalidades moratórias serão, sempre que possível, independentemente de qualquer aviso
ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da Contratante ou, se for o
caso, cobrada administrativamente ou judicialmente.

 As multas previstas nesta cláusula  não têm caráter  compensatório,  mas sim, moratório e,
consequentemente, o seu pagamento não exime a Contratada da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Contratante.

 O recolhimento da multas acima referidas deverá ser feito, através de guia própria à Prefeitura
Municipal de Pará de Minas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que
for aplicada a(s) multa(s).

VIII. REAJUSTE

No caso de aditivo contratual, e decorridos 12 (doze) meses, os preços unitários serão reajustados de
acordo com a cláusula nona da minuta do contrato (Anexo II).

IV. RESOLUÇÃO

Constituem condições resolutivas do contrato: a) o decurso do prazo de vigência contratual sem que
seja prorrogado no interesse da Administração municipal;  b) o acordo formal entre as partes, nos
termos em que dispõe o artigo 1093 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

X. RESPONSABILIDADE CIVIL
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A contratada  assumirá,  automaticamente,  ao  firmar  o  contrato,  a  responsabilidade  exclusiva  por
danos causados ao Município ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequência de
falhas na execução dos serviços, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus
empregados ou prepostos.

XI. TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS e PREVIDENCIÁRIAS

Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituam seu objeto deverão ser
pagos,  regularmente,  pela  contratada,  e  por  sua  conta  exclusiva.  Competirá,  igualmente,  à
contratada,  exclusivamente,  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  impostas  pela  legislação
trabalhista e de previdência social pertinentes ao pessoal contratado para a execução dos serviços.

Pará de Minas, 10 de fevereiro de 2015.

EDILENE APARECIDA BARBOSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

FLÁVIA DIAS GUIMARÃES
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

RENATO VASCONCELOS DE MELO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA
Prefeito Municipal
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA

Pará de Minas, ____de ____________de  _____

À
Comissão de Licitações da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Ref. -Licitação – Concorrência Pública nº   001/2015 (PRC nº 014/15)

Prezados Senhores:

Para o efeito de julgamento e contratação, formalizamos nossa proposta de prestação dos serviços
públicos objeto da licitação em referência, mediante contratação pelo prazo inicial de doze meses,
submetido o contrato às disposições do inciso II, do art. 57, da Lei Federal 8.666/93.

Propomos  a  execução  de  todos  os  serviços  públicos  licitados  pelo  valor  global  de  R$
_________,_____ (por extenso), conforme planilha constante do Anexo III deste Edital. 

Comprometemo-nos,  ainda,  a cumprir  todas as metas físicas programadas,  na conformidade das
definições constantes do Anexo VI do edital.

Atenciosamente,

.......................................................................
              (assinatura da proponente)

Endereço:
CNPJ/MF nº
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MINUTA DE CONTRATO N.º .../2015 
CONCORRÊNICA N.º 001/2015
PROCESSO (PRC) N.º 014/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, com sede administrativa  localizada na Praça Afonso
Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-85,
neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º
164.171.516-20.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no CNPJ
sob o nº ........., neste ato representada pelo Sr. ......., portador do CPF nº ........ e Cédula de Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato  de
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manutenção do Aterro Sanitário Municipal Licenciado,
reciprocamente  estipuladas  e  aceitas,  regido pela  Lei  Federal  n.º  8.666,  de 21 de junho  de 1993 e suas
posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

 É objeto deste contrato a prestação, sob regime de empreitada a preços unitários, por medição mensal,
dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA no Município de Pará de Minas, incluindo coleta
em áreas distritais, outras de difícil acesso; coleta e transporte de lixo domiciliar público e comercial;
coleta transporte e tratamento dos resíduos sépticos dos serviços de saúde originários de hospitais,
estabelecimentos de saúde, farmácias e similares; coleta seletiva na circunscrição do Município de Pará
de Minas; varrição manual de vias e logradouros públicos; varrição manual de eventos; destinação final
de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de varrição e dos serviços complementares de limpeza
urbana em aterro sanitário devidamente licenciado por órgão ambiental; serviços correlatos à limpeza
tais como capina manual e química, pintura de meio fio, limpeza de boca de lobo, roçada, operação e
manutenção  do  Aterro  Sanitário  Municipal Licenciado incluindo  fornecimento  de  equipamentos,
escavação  e  transporte  de  material  para  execução  de  cobertura  dos  resíduos  coletados  e
transportados;  incluindo  toda  a  mão-de-obra  necessária;  tudo  a  ser  prestado  pela  contratada  nos
termos e condições do edital-base e inteiro teor da sua proposta comercial,  e ainda,  atendidas as
especificações e metas estabelecidas no Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO

O presente contrato tem o valor básico de R$....... (...........), correspondente ao valor da remuneração anual dos
serviços. Os preços de remuneração da contratada, pelas atividades a serem executadas, são os constantes da
planilha oferecida em sua proposta do certame licitatório,  reajustáveis  na forma e condições indicadas na
cláusula décima deste contrato.

CLÁUSULA TERÇA – REMUNERAÇÃO

3.1 - A remuneração da contratada será obtida pelo pagamento a ser-lhe feito pela Prefeitura até o trigésimo dia
do mês subsequente ao de medição, preferencial a qualquer despesa de capital, tendo por base as atividades
efetivamente executadas e medidas, atendidas as condições fixadas na proposta dada a julgamento na licitação
Concorrência Pública 001/2015, autorizada ainda a explorar a coleta e disposição final de lixo especial, exceto o
patológico e o biológico. 
3.1.1 – O pagamento será efetuado mediante solicitação protocolada na Prefeitura Municipal de Pará de Minas
com os seguintes documentos:
a) nota fiscal/fatura.
b) cópia da medição aprovada que deu origem à nota fiscal;
c) cópia da folha de pagamento devidamente quitada do mês anterior ao da medição.
d) comprovante do recolhimento das obrigações sociais relativas à folha de pagamento da alínea anterior.
3.1.2 – Fica reservado à Prefeitura Municipal de Pará de Minas o direito de espaço adequado para aposição de
sua logomarca nos veículos, equipamentos e uniformes do pessoal da contratada utilizados nos serviços.

Concorrência nº 001/2015 – Fls. 18 de 27.



3.1.3 - Na hipótese de atraso na liquidação de qualquer medição, no prazo e condições aqui estipuladas, seu
valor será objeto de correção monetária e juros de mora — a primeira conforme índices oficiais, e o segundo na
base de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, sem prejuízo de outras sanções legais.
3.1.3 - O Município Contratante reserva-se o direito de reter e efetuar o recolhimento de todos os encargos de
natureza trabalhista, previdenciária e tributária que incidirem sobre o valor dos serviços prestados em virtude do
presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - ENCARGOS

São encargos do Município e da contratada:

4.1 - Compromete-se e obriga-se o Município:
a) Fiscalizar, supervisionar e medir os serviços contratados, zelando pela sua qualidade e regularidade;

b) Assegurar o equilíbrio econômico e financeiro deste contrato, tal como inicialmente ajustado;

c) Liberar e garantir o uso de todos os logradouros públicos em que se fizerem necessárias obras ou serviços
especiais de limpeza urbana;

d) Pagar à contratada, com absoluto rigor, os valores resultantes das atividades efetiva e comprovadamente
executadas.

4.2 - Compromete-se e obriga-se a contratada, além do que lhe é imposto em Lei:

a) Planejar, implantar, ampliar, operar, manter, administrar e explorar os serviços, de forma a cumprir todas as
metas e objetivos licitados;
b) Realizar os investimentos essenciais à operação e manutenção do Aterro Sanitário Municipal Licenciado;
c) Elaborar e implementar esquemas de pronto atendimento a emergências, em especial aquelas que possam
prejudicar a comunidade ou a normal utilização de logradouros públicos;
d) Zelar pelos recursos naturais e ecossistemas envolvidos nos serviços públicos licitados, disponibilizando
recursos técnicos e humanos na preparação de respostas a qualquer exigência formulada por agentes públicos
de proteção ao meio-ambiente;
e) Cumprir as normas legais relativas ao meio ambiente, à segurança e medicina do trabalho;
f) Conduzir a prestação dos serviços públicos com zelo, diligência e economia;
g) Cumprir e fazer cumprir todos os regulamentos técnicos, operacionais e administrativos que hoje regem ou
aqueles que venham a reger os serviços públicos contratados;
h) Responsabilizar-se, exclusivamente, por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município ou a terceiros,
por ação ou omissão, dolosa ou culposa, de seus empregados, prepostos ou contratados a qualquer título,
decorrentes dos serviços aqui previstos. 
i) Arcar também, com todos os encargos e tributos legais, inclusive os que vierem a ser criados após a data da
apresentação  da  proposta,  que  incidirem  sobre  o  contrato  a  ser  celebrado,  bem  como  se  submeter  à
superveniência de disposições legais, atendido o parágrafo quinto do artigo 65 da Lei de Licitações.
j) Efetuar o pagamento das despesas referentes ao cumprimento de toda a legislação tributária, previdenciária e
trabalhista relativamente aos serviços objeto do presente Contrato.
k) Indenizar o Município por quaisquer valores que este venha a despender em virtude de condenação judiciária
(Justiça Comum, Justiça Federal ou Justiça do Trabalho) relativamente ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Município poderá promover a rescisão do contrato, com as cominações legais cabíveis, se a contratada, além
dos motivos previstos no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93:
a) não observar prazo estabelecido neste edital ou no contrato; 
b) não observar o nível de qualidade proposto ou exigível para execução dos serviços; c) subcontratar total ou
parcialmente o objeto do contrato, sem prévia autorização formal do Município;
d) ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato a terceiros.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES CABÍVEIS

6.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Prefeitura
Municipal de Pará de Minas poderá aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no artigo 87 da
Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabíveis.

6.2 – Sem prejuízo das sanções no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, a Contratada
ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:

a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, a juízo da Contratante, para
as quais tenha a Contratada concorrido diretamente situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores
da Contratante;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da adjudicatária em assinar o
termo de contrato;

c) multa de 0,25% (vinte e cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso no seu início, a
partir do 6.º (sexto) dia contado da data da ordem de início dos serviços, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor  contratual,  após  o  que,  a  critério  da  Contratante,  este  poderá  ser  rescindido,  e  ser  aplicada,
adicionalmente, a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Contratante nos
termos da Lei de Licitações.

d) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução de
serviços, programados previamente entre a Contratante e Contratada, até o limite de 2% (dois por cento) do
valor  contratual,  após  o  que,  a  critério  da  Contratante,  este  poderá  ser  rescindido,  e  ser  aplicada,
adicionalmente, a penalidade de suspensão temporária do direito e licitar e contratar com a Contratante nos
termos da Lei de Licitações.

e) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do serviço, na hipótese de descumprimento de
quaisquer das condições contratuais cujas sanções não estejam previstas neste item VII.

f) além da aplicação das multas e demais penalidades avençadas acima, a Contratante poderá rescindir  o
presente contrato por infração contratual, bem como aplicar à contratada suspensão temporária ao direito de
licitar e impedi-la de contratar com a Contratante pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

g) as multas aqui previstas são cumulativas e serão aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) do valor total
do contrato,  quando este  poderá  ser  rescindido  e  aplicada  a  suspensão temporária  ao  direito  de  licitar  e
contratar com o Poder Público.

h) as penalidades moratórias serão, sempre que possível, independentemente de qualquer aviso ou notificação
judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da Contratante ou, se for o caso, cobrada administrativamente
ou judicialmente.

i) as multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas sim, moratório e, consequentemente,
o seu pagamento não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato
punível venha acarretar à Contratante.

6.3 – O recolhimento da multas acima referidas deverá ser feito, através de guia própria à Prefeitura Municipal
de Pará de Minas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a(s) multa(s).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O prazo de vigência deste contrato é fixado em 12 (doze) meses a partir da ordem de serviços para todos
os fins legais,  admitida sua prorrogação,  nos termos do disposto  no inciso II  do artigo  57 da Lei  Federal
8.666/93, se houver acordo das partes e respeitada a supremacia do interesse público.
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CLÁUSULA OITAVA -  GARANTIA DE EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da dotação própria do orçamento
da Prefeitura, rubrica nº 0214.1445200412.168.339039-0891 para o presente exercício.

8.2 - Em garantia à execução a contratada depositou, na Secretaria Municipal da Fazenda, 5% (cinco por cento)
do valor total deste contrato, ou seja, R$................ (..........................................), em .........................(modalidade
da garantia),  que lhe  será  devolvida,  descontados valores de eventuais  débitos,  quando findo  o prazo  de
vigência deste contrato.

CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

No  caso  de  aditamento  contratual,  e  decorridos  12  (doze)  meses,  os  preços  unitários  contratuais  serão
reajustados  com  periodicidade  anual,  salvo  alterações  na  legislação  federal  pertinente,  de  acordo  com a
seguinte fórmula, aplicável na conformidade das condições a seguir estipuladas:

PR = PU x [ 0,50 x M  +  0,50 x I ]
                        Mo               Io
Onde:

PR – Preço reajustado.
PU – Preço unitário do serviço contido na proposta para cada um dos serviços.
M - Salário base do coletor da contratada, no mês do reajuste.
Mo – Salário base do coletor da contratada, no mês da proposta.
I – Índice referente à atualização monetária, publicado pela Fundação Getúlio Vargas através do IGPM – Índice
Geral de Preços de Mercado, no mês de reajuste.
Io – Índice referente à atualização monetária,  publicado pela Fundação Getúlio Vargas através do IGPM –
Índice Geral de Preços de Mercado, referente ao mês de apresentação da proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOCUMENTOS E NORMAS INTEGRANTES

Integram este  contrato,  independentemente  de  transcrição,  o  edital  de  origem e  a  proposta  comercial  da
contratada. Subordina-se, ainda, esta contratação aos ditames da lei federal 8.666/93, obrigando as partes
interessadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

Elegem as partes,  como único competente para dirimir  toda e qualquer questão que possa resultar  deste
contrato, o foro da Comarca de Pará de Minas, com renúncia expressa a qualquer outro, por privilegiado que
seja.

E por se acharem assim ajustadas e concordes,  firmam, por seus representantes,  o presente instrumento,
elaborado em (02) duas vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de
direito.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2015.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA
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Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________

2) __________________________
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Anexo III

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Anexo IV

CRONOGRAMA
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ANEXO V

DECLARAÇÃO

Pará de Minas, ___ de ____________de ______.

À
Comissão de Licitações da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Ref. - Licitação – Concorrência Pública nº 001/15 (PRC nº 014/15)

Prezados Senhores,

Declaramos,  para todos os fins  e efeitos e sob as penas da Lei,  em cumprimento da exigência
formulada no inciso 6.3.6 do edital, que, na hipótese de vencedores deste certame, colocaremos à
disposição  do  Município  de  Pará  de  Minas,  submetidos  ao  seu  exame  e  aprovação,  todas  as
máquinas,  veículos  e  equipamentos  necessários  à  perfeita  execução  dos  trabalhos  licitados,
obedecidos os quantitativos fixados nos “dimensionamentos mínimos” do Anexo VI do edital.

Declaramos,  mais,  e  também  sob  as  penas  da  Lei,  que  na  composição  dos  preços  unitários
constantes de nossa proposta consideramos o custo completo de toda a mão-de-obra indicada como
mínima no supra referido “dimensionamentos mínimos” do Anexo VI do edital.

Atenciosamente,

.......................................................................
            (assinatura da proponente)
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ANEXO VII

TERMO DE COMPROMISSO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA LICITANTE 

Pará de Minas, ___ de ____________de  ______.

À

Comissão Especial de Licitações da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Ref. -Licitação – Concorrência Pública nº 001/15 (PRC nº 014/15)

Prezados Senhores:

Eu,  ______________________________,  (qualificação:  nacionalidade,  estado  civil,  profissão,

registro  no  órgão  competente  regulador  da  profissão,  CPF,  residência  e  domicílio),  responsável

técnico da empresa ____________________________declaro, para todos os fins e efeitos e sob as

penas da Lei, que acompanharei a prestação dos serviços da empresa supracitada, caso vencedora

do certame, a partir da assinatura do instrumento contratual até findo o contrato, prestando toda a

assessoria técnica necessária a execução dos serviços ora licitados, nos estritos termos do edital e

seus anexos. 

Por ser verdade, firmo o presente.

Atenciosamente,

.............................................................................

(assinatura do profissional técnico)
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ANEXO X

PRC nº 014/15 – CONCORRÊNCIA nº 001/15 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A _________________________________________________________________,
                                                                                    (Razão Social da Licitante)

CNPJ n.º _________________________________ , sediada  na ___________________
_________________________________________________________________________________,
                             (Endereço Completo)

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

____________________________, _____ de ___________________de ________.

                         (Local)                                                                             (Data)

_________________________________
(Nome Completo do Declarante)

_________________________________
(N.º da CI do Declarante)

________________________________
(Assinatura do Declarante)
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ANEXO  XI 

PRC nº 014/15 – CONCORRÊNCIA nº 001/15 

 

_____________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º
______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)
____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº.
____________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, com suas modificações vigentes, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

_____ / _____ / _______

_________________________________
(Representante Legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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