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  RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - PROCESSO Nº 105/2021 

 

Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Coleta, Transporte, Transbordo e 

Destinação Final de Resíduos sólidos Domiciliares, Comerciais e Públicos. 

 

 

Razão Social:________________________________________________________________ 

CNPJ Nº ___________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

Cidade:_________________ Estado:_____ Telefone:_________________ 

Pessoa para contato:___________________________________________________________ 

Retiramos o edital através de acesso ao site: www.miracatu.sp.gov.br, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

             ,  de                        de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre este Departamento e sua empresa, solicito de Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao Departamento de Compras e Projetos 

por meio do (013) 3847-7003 ou por e- mail: compras@miracatu.sp.gov.br 

 

A não remessa do recibo exime o Departamento de Compras e Projetos da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais. 

 

 

Miracatu /SP,21 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
http://www.miracatu.sp.gov.br/
mailto:compras@miracatu.sp.gov.br
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MINUTA DE EDITAL  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2021 
PROCESSO N° 105/2021 

 

 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Coleta, Transporte, Transbordo e 

Destinação Final de Resíduos sólidos Domiciliares, Comerciais e Públicos. 

 

Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Municipio, Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e Gazeta SP, e nos sítios eletrônicos: www.bnc.org.br,  e http://miracatu.sp.gov.br/Licitacoes/. 

 

DATA E HORA DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 

05 de outubro de 2021, às 09h00min. (horário de Brasília (DF). 

 

 

LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras - BNC www.bnc.org.br 

 

Forma de Execução da Licitação: Eletrônico 

Modo de Disputa: Aberto 

Critério de Julgamento: Menor Preço por Tonelada 

Orçamento: Sigiloso 

Licitação Exclusiva ME/EPP? Não 

Há Itens Exclusivos ME/EPP? Não 

Decreto 7.174/10? Não 

Vistoria? Não se aplica 

Amostra? Não 

 

Pedidos de esclarecimentos: Até as 17h00 do dia 30/09/2021 exclusivamente pelo site www.bnc.org.br. 

Impugnações: Até as 17h00 do dia 30/09/2021 pelo site www.bnc.org.br 

 

Endereço:  Prefeitura Municipal de Miracatu - Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – 

Miracatu/SP – CEP: 11.850-000 - Telefones: (13) 3847-7000 - E-mail: compras@miracatu.sp.gov.br - CNPJ: 

46.583.654/0001-96. 

 

 

 

 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
http://miracatu.sp.gov.br/Licitacoes/
http://www.bnc.org.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2021 
PROCESSO N° 105/2021 

 

 

 

O Excelentíssimo Sr. VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, PREFEITO do Município de Miracatu 

usando das atribuições que lhe confere a lei, torna público que se acha aberta, por meio da internet, através do 

site www.bnc.org.br, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, conforme 

descrição contida neste Edital e seus Anexos.  

 

O procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520, de 2002; pela Lei Complementar 123, Decretos 

Municipais nº 15 e 16 de 24 de abril de 2007, Decreto Federal n°10.024 de 20 de Setembro de 2019 e pela Lei 

8.666, de 1993, no que couber demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 

integrante. 

 

1 - DO OBJETO  

1.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Serviço de 

Coleta, Transporte, Transbordo e Destinação Final de Resíduos sólidos Domiciliares, Comerciais e 

Públicos. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico 

(BNC) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.  

 

1.2 -O critério de julgamento adotado será o Menor Preço Tonelada, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

1.3 - As despesas advindas da execução do objeto desta licitação correrão por conta do(s) crédito(s) 

orçamentário(s) sob a(s) classificação(ões) funcional(is) programática(s) e categoria 

econômica abaixo discriminadas: 

 

NOTA DE RESERVA N° 1045 

FICHA N° 505 

C.E.: 3.3.90.40.99 – SERV. DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO 

D.R.: 01.110.0000 – GERAL 
 

 

1.4 - O valor estimado da presente licitação será sigiloso, sendo divulgado o detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, conforme 

constante nos Anexos I (Termo de Referência) e II (Modelo de Proposta) deste Edital.  

 

1.4.1 - O orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e 

imediatamente após a disputa do objeto.  
 

2 - DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 

2.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente 

pelo site www.bnc.org.br 
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2.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas 

de seu recebimento.  

2.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do 

Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.  

 

2.2 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 

dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo site 

www.bnc.org.br. 

 

2.3 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

eletrônico.  

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO:  

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, 

que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital e que estiverem previamente 

credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema 

www.bnc.org.br.  

3.2. Não será permitida a participação de empresas: 

 

3.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

3.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este Tribunal de 

Contas nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

3.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

3.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 

3.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 

4 -  DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

este Pregão.  

4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 

órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso.  
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5 -  DA PROPOSTA DE PREÇOS  

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta até a data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, 

por meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas.  

5.1.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.1.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.1.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.  

5.1.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos:  

5.1.4.1. Valor estimado do objeto;  

5.1.4.2. Descrição do objeto, indicando, quando for o caso, o quantitativo e as especificações 

dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços.  

 

5.2. Até o horário previsto para o encaminhamento da Proposta de Preços, deverá o licitante, sob pena 

de desclassificação da proposta, sem proceder qualquer tipo de identificação, enviar em anexo no 

sistema, sua proposta, com todas as especificações constantes no termo de referência, além de valores 

unitários e valores totais  

5.3. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, 

com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, deverá conter:  

5.3.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes do 

Termo de Referência;  

5.3.2. Preço total do tonelada, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), bem 

como os correspondentes percentuais de administração, de acordo com os preços praticados no 

mercado, considerando as exigências constantes do Termo de Referência;  

 

5.3.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da 

execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros 

que incidam na contratação do objeto;  

 

5.3.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

da sua apresentação.  

5.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, 

sua substituição.  
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5.4.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 

de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  

 

6 -  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

6.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

6.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

6.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances.  

6.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes.  

7 -  DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 

e do valor consignado no registro, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 

distintos e decrescentes.  

7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo MENOR VALOR POR TONELADA com intervalo de 

1%.  

7.1.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

7.1.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.1.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do maior lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.1.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.1.6. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 

e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  
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7.1.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.1.8. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito 

de ordenação das propostas.  

7.1.9. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna própria microempresa 

(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

7.1.10. O sistema identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada 

não seja uma ME/EPP/COOP.  

7.1.11. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de 

apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto.  

7.1.12. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.  

7.1.13. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido 

intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro 

poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.  

7.1.14. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 

inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, 

prevalecerá a classificação inicial.  

7.1.15. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 

final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 

lugar.  

7.1.16. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:  

7.1.17. Produzidos no País;  

7.1.18. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
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7.1.19. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País.  

7.1.20. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual 

os licitantes serão convocados.  

7.1.21. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar 

com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  

7.1.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta.  

8 - DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA 

8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 

preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto.  

8.1.1. No julgamento final da proposta será adotado o critério de MENOR VALOR POR 

TONELADA dos serviços descritos no Termo de Referência, sendo aceitas somente duas casas 

decimais (sem dízimas).  

8.2. A empresa vencedora deverá digitalizar e apresentar a Proposta Readequada, no prazo de até 20 

(VINTE) MINUTOS contadas a partir da solicitação via “chat”, com os valores finais oferecidos 

após a fase de negociação, e anexa-la em campo apropriado junto ao site do www.bnc.org.br.  

8.3. Se a proponente que apresentou o menor preço não atender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, convocando sucessivamente 

as que apresentaram menor preço e atendimento aos requisitos de habilitação para a comprovação de 

atendimento dos requisitos. 
 
8.4. A sessão Pública de demonstração do sistema será realizada na Sala de Licitações, sito à Rua 

Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP, em data e horário a ser marcado 

através de e-mail, lembrando que a data será marcada com no mínimo três dias de antecedência. 

 

9 -  DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

9.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ ) e no rol de apenados do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo ou sede da Licitante (https:// www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados). 

 

9.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
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impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros.  

 

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 

d) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

e) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

f) Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via plataforma www.bnc.org.br, no prazo 

de 01 (uma) hora, sob pena de inabilitação. 

 

g) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

h) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

 

i) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 

do recolhimento dessas contribuições.  

 

9.3. Para a habilitação, o licitante deverá encaminhar a plataforma www.bnc.org.br   os documentos a 

seguir relacionados:  

9.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:  

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais alterações;  

a.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de identificação do 

titular da empresa;  

 

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações ou da consolidação 

respectiva;  
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b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de identificação 

de seu(s) administrador(es);  

 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s) seu(s) administrador(es);  

d. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 

de 1971;  

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização;  

9.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (ICMS) e/ou Municipal (ISS), relativa 

à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

do certame; 

 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos 

Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 

 

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio do 

licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

 

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeito de Negativa. 

 

9.3.2.1. Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido 

expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas não 

tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor;  

9.3.2.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de ser inabilitado.  

9.3.2.3 No caso de os documentos não fixarem prazo de validade, serão considerados 90 
(noventa) dias a contar de sua emissão; 

 

9.3.2.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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9.3.2.5 Nas certidões fornecidas via Internet a Equipe de Apoio reserva-se o direito de 

confirmar sua veracidade 

9.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica;  

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica;  

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 

apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de 

recuperação judicial/extrajudicial em vigor.  

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta;  

c.1) Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis deverão estar em conformidade com a legislação vigente aplicável à espécie; 

 c.2) As sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas na 

Imprensa Oficial, de acordo com a legislação pertinente;  

c.3) No caso de empresa constituída há menos de ano, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.  

d) A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração do 

patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total da licitação ou do item pertinente, devendo a 

comprovação ser feita através de certidão expedida pela Junta Comercial da respectiva sede, na forma 

da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

9.3.4. Relativos à Qualificação Técnica-operacional/ Profissional:  

  a) Certidão do registro Profissional ou Carteira do CREA do responsável detentor de atestado 

de responsabilidade técnica integrante do corpo técnico da empresa, condição a ser comprovada 

através de registro na carteira profissional e pela juntada da ficha de registro do empregado ou 

contrato de prestação de serviços nos termos do código civil, ou ainda contrato social em se tratando 

de sócio. 

 

 b) Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, acompanhado 

(s) da(s) respectiva(s) Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional de nível superior, 

integrante do corpo técnico da empresa, devidamente registrado(s) na entidade profissional 

competente, que comprove(m) a execução de serviços com características similares e compatíveis com 

as do objeto desta licitação, de 50% do valor total da licitação ou do objeto pertinente, respeitados os 

limites impostos pela Súmula 24 do TCE/SP. 
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c) Atestado de VISITA TÉCNICA ao local de Transbordo, onde deverão estar instaladas as 

caçambas coletoras dos resíduos, emitido pelo Departamento Municipal de Manutenção e Serviços, 

comprovando que a empresa visitou o local até o dia anterior a data de abertura da licitação. 

 

c.1) O Atestado de Visita Técnica poderá ser substituído por Declaração da empresa atestando 

que detém conhecimentos da área do transbordo e de suas particularidades, sendo que neste caso, não 

caberá nenhuma reclamação futura sobre as condições de execução dos serviços referente a área do 

transbordo. 

c.2) As visitas Técnicas poderão ser agendadas diretamente no Departamento Municipal de 

Manutenção e Serviços localizado no 1º andar do paço municipal à Avenida Dona Evarista de Castro 

Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP ou pelo telefone (0xx13) 3847-7000. 

d) Declaração assinada pelo representante da empresa licitante de que as caçambas a ser 

utilizadas para a execução do objeto desta licitação estarão em perfeito estado de conservação. 

e) Declaração assinada pelo representante da empresa licitante de que correrá por sua conta e 

risco as despesas decorrentes de manutenção das caçambas utilizadas para recebimento dos resíduos; 

f) Declaração assinada pelo representante da empresa licitante de que cumprirá o objeto deste 

certame observando atentamente os locais e horários exigidos pela Prefeitura Municipal de Miracatu; 

9.3.5. Documentos Complementares:  

a) Termo de opção e Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte assinada 

por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, 

conforme modelo do ANEXO III, caso o(a) proponente pretenda usufruir do tratamento diferenciado 

concedido pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 147, de 7 de agosto de 2014; 

 

a.1) A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas em Lei, mediante o 

devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado 

durante o trâmite da licitação. 
 

a.2.) A falta de apresentação da Declaração exigida no subitem 9.3.5. alínea “a” ou sua 
imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06. 
 

b) Declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilitação, assinada por 
representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, 
conforme modelo do ANEXO III; 
 

c) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do 

artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Conforme modelo do ANEXO IV; 
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d) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração 

Pública de qualquer esfera do Governo. Conforme modelo do ANEXO VI; 
 

e) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do Edital, para 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação. Conforme modelo do ANEXO VII; 

 

f) Indicação do responsável ou responsáveis que assinarão o Contrato e Termo de Ciência e 

Notificação, com a qualificação completa e cargo que ocupa ou ocupam na empresa, nº do CPF e, se 
procurador o instrumento de mandato. Conforme modelo do ANEXO IX; 
 

g) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público municipal da ativa. 
Conforme modelo do ANEXO VIII; 

 
h) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/ ) e no rol de apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ou sede da 
Licitante (https:// www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados). 

 

10 -  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, deverá ser encaminhada dentro da 

plataforma www.bnc.org.br na aba de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  no prazo de 15 

(quinze) minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro.  

10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 

em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

10.1.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem 

superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta contada no registro do pregão.  

10.1.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento.  

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

11 -  DOS RECURSOS  

11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante 

vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, no prazo de 15 (quinze) 

minutos de forma motivada, manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,  

11.2. Havendo quem se manifeste, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões 

do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra 
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razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito.  

11.4. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão.  

11.4.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 

verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.  

11.5. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, 

importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pelo proponente. 

 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte do(a)(s) 

proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO adjudicar 

o(s) objeto(s) do certame ao(s)(às) proponente(s) vencedor(es)(as). 

 
12.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) 
mesmo(s) a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame 
ao(s)(às) proponente(s) vencedor(es)(as). 
 

12.3 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

 
12.4 - A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação do(a)(s) 

proponente(s) adjudicatário(a)(s) para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua(s) proposta(s). 
 

13 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação 

convocará o interessado para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à 

assinatura do Contrato, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 

compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas.  

13.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 

seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pelo órgão gerenciador.  

13.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar o 

Contrato, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser convocado 

outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para após feita a negociação, verificada 

a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar o Contrato.  
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13.2.1 - A segunda colocada, na hipótese do item supra, estará sujeita às mesmas exigências 

feitas a primeira e assim sucessivamente. 

13.3.  O órgão gerenciador encaminhará cópia do Contrato aos órgãos participantes, se houver. 

13.4. Os serviços serão fiscalizados pelo Diretor do Departamento Municipal de Manutenção e 

Serviços. 

14 - DA VIGÊNCIA E DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

14.1 O presente contrato terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 

art. 57, inc. II da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

14.2 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de 

Contrato cuja minuta integra este Edital  

 

14.3 No ato da assinatura do Contrato, o adjudicatório deverá comprovar todas as declarações 

firmadas a titulo de habilitação protocolizando na Prefeitura Municipal de Miracatu, os seguintes 

documentos: 

 

14.4  Inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo ou sede da licitante - CADIN 

ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração;  

 

14.5  Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato 

de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o 

nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último 

relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação 

judicial está sendo cumprido;  

 

14.6 Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de 

comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 

cumpridas; 

 

14.7 Apresentar nos termos do artigo 56, §1º e §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, comprovante 

de GARANTIA CAUÇÃO, correspondente à 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na 

assinatura do contrato, e será devolvido ou liberada após o término do mesmo, podendo ser nas 

seguintes modalidades: 

 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança Bancária. 

 

15 - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO - A DETENTORA DO CONTRATO terá seu 

registro cancelado quando: 

a)        descumprir as condições do Contrato; 
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b)     não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente ou não assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

 

c)       não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

 

d)        tiver presentes razões de interesse público; 

 

e)         for decretada sua falência ou ocorrer à instauração de insolvência civil; 

 

f) ocorrer à dissolução da sociedade; 

 

g) ocorrer alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução da ata de registro de preços; e, 

 

h) sem justa causa e prévia comunicação a PREFEITURA, paralisar o fornecimento. 

 

Parágrafo primeiro: O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, será formalizado por despacho do senhor Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo segundo: O cancelamento do registro poderá ainda ocorrer em caso de atraso superior a 90 

(noventa) dias do pagamento devido pela PREFEITURA, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a DETENTORA DO CONTRATO o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 

que sua decisão deverá ser comunicada por escrito a PREFEITURA. 

 

Parágrafo terceiro: A DETENTORA DO CONTRATO poderá solicitar o cancelamento do seu 

Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.  

 

16 - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES  

16.1. A contratação com fornecedor, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por 

intermédio de instrumento contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e do 

Contrato, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de 

contratação.  

16.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado no sistema para, a cada contratação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou 

assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.  

16.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e 

aceita pela Administração.  
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16.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato.  

16.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento).  

16.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.  

16.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 

ou na minuta de contrato.  

16.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

16.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas 

e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à 

Administração.  

17 - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

17.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data indicada na Autorização de 
Início dos Serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que seja mais 

vantajoso para a Administração, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Artigo 57, Inciso II da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

17.1.1 – O término da vigência deste contrato, não desobriga a CONTRATADA e 

CONTRATANTE no cumprimento das condições estabelecidas Neste Edital. 
 

17.1.2 – Em caso de prorrogação contratual a cada período de doze meses, o contrato será 
reajustado levando-se em conta o IPCA. 
 

18 - DO ADITAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

18.1. Á Administração reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 

público no todo ou em parte, ou anulá-la no todo ou em parte, por vício, ilegalidade, de ofício ou 

mediante provocação. 

 

19 - DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIÇOS E PENALIDADES 

19.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 
 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 
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c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos 
serviços; 

 
d) Indicar o responsável pelo acompanhamento, coordenação e fiscalização dos serviços; 

 
e) Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

f) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 

 
g) Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução do objeto; 

 
h) Comunicar ao Contratado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das 
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste 
instrumento. 

 
19.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a)  As ordens de serviço e toda correspondência a ele relativo deverão ser feitas por ofício. Na 
hipótese de o contratado se recusar a assinar o recebimento do ofício, o mesmo deverá ser 
enviado pelo correio registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos, 
para isso é necessário que mantenha seu dados cadastrais atualizados. 

 
b) Os serviços previstos na presente Licitação somente terão início a partir da expedição da 

Ordem de Serviço específica para sua realização. 
 

c) O contratado será obrigado a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso ao local do 
transbordo e instalação das caçambas coletora, a qualquer tempo, possibilitando a vistoria dos 
mesmos e fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos necessários para sua 
conferência. 

 
d) Comparecer espontaneamente em juízo, na hipótese de qualquer reclamatória intentada contra 

a Prefeitura por empregados da Contratada, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora e substituir a Prefeitura no processo, arcando com todas as despesas decorrentes 
de eventual condenação. 
 

e) Arcar com o ônus decorrente de incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as 
exigências competentes, com total isenção da Prefeitura. 
 

f) Desenvolver boas relações com os funcionários da PREFEITURA acatando quaisquer ordens, 
instruções e o que mais emanar da fiscalização. 
 

g) Comunicar à PREFEITURA imediatamente qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na execução dos serviços objetivos da presente Licitação. 
 

h) Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou terceiros, como 
consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados. 
 

i) A Prefeitura poderá a seu exclusivo critério, em qualquer tempo, determinar o gradativo 
acréscimo ou redução dos serviços, para execução com pessoal e veículos próprios, até o limite 
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de 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do artigo 65º, II, “d” § 1º da Lei federal n.º 
8.666/93. 
 

j) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do Contrato; 
 

k) Obedecer aos prazos estipulados e cumprir todas as exigências editalícias e do Contrato; 
 

l) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto 
licitado; 
 

m) Permitir, facilitar e  sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  da 
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações, caso ocorram; 
 

n) Arcar com todos os custos de reposição ou execução dos serviços nos casos em que não 
tenham sido satisfatórios; 
 

o) A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, 
por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução 
dos serviços deste Contrato; 
 

p) Seguir as orientações que serão feitas pelo Departamento Municipal de Manutenção e 
Serviços; 
 

q) Se responsabilizar pela plena execução dos serviços por parte de seus profissionais; 
 

r) A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE. Devendo 
ainda a contratada efetuar o pagamento à subcontratada em, no máximo, dois dias após o 
recebimento do Município. Deverá ser apresentado o contrato de sub empreitada para 
apreciação e aprovação das condições; 
 

s) Demais obrigações constantes no ANEXO I – Termo de Referência. 
 

t) Fornecer o serviço, dentro dos padrões de qualidade exigidos; 
 

u) Obedecer aos prazos e termos estipulados no edital e termo de referência; 
 

v) Empregar, na execução do objeto, profissionais habilitados. 
 

20 - DO REAJUSTE 

20.1. Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente 

comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ou de 

redução dos preços, conforme previsto na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

20.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar 

outro processo licitatório. 
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20.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do contrato, e, 

definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Fornecedor contratado será 

convocado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU para alteração, por aditamento, do 

preço do Contrato. 

 20.4. Em caso de renovação prevista no Art. 57, inciso II da Lei Federal 8666/93, o contrato será 

reajustado tendo como índice o IPCA. 

21 - DO PAGAMENTO  

21.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.  

21.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.  

21.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.  

21.2.2. Os serviços executados serão pagos de acordo com a quantidade de resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais transportados, em conformidade com a quantidade contida nos respectivos 

Ticket’s de pesagem que serão emitidos pelo aterro de destinação final dos resíduos. 

21.2.3. A contratada deverá encaminhar à PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU os 

respectivos instrumentos de cobrança juntamente com os Ticket’s de pesagem e comprovante de 

pagamento do INSS, FGTS e GFIP do período/competência da nota fiscal, que será analisado pelo 

departamento de Serviços Municipais (gestor do contrato). 

21.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 

até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante.  

21.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições 

de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento.  

21.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta 

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto 

na legislação vigente.  

21.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento.  
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21.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.  

21.8. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

Anexo I –  TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Anexo III - MODELO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Anexo IV– MODELO DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Anexo V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Anexo VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL; 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA;  

Anexo IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS  

Anexo X – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

21.9.- Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 9:00 às 

11:00 h e das 13:00 às 15:00 h, no Departamento de Compras e Projetos, situada Av. Dona Evarista de 

Castro Ferreira – 360 – 2° andar – Centro – Miracatu – São Paulo – CEP 11850-000, tel.: (13) 3847-

7000 – ramal 218 – 207. 

21.1. - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Miracatu,  Estado de São Paulo.  

 

Miracatu, 21 de setembro de 2021. 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

_____________________ 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
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ANEXO – I 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Coleta, Transporte, Transbordo e 

Destinação Final de Resíduos sólidos Domiciliares, Comerciais e Públicos. 

 

 

(I) APRESENTAÇÃO  
 

As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para 

contratação de empresa para prestação de serviço de forma indireta e sob o regime de empreitada 

integral, por item, incluindo o fornecimento de material e serviços, de: Coleta, Transporte e 

Disposição final ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e Públicos 

do Município de Miracatu, detalhando as atividades, equipamentos, locais, horários e demais 

aspectos relativos à prestação dos serviços.  

 

(II) DEFINIÇÕES 
 
Resíduos Sólidos Públicos (RSP): são resultantes das atividades domésticas e comerciais, que por 

sua natureza e composição tenham as mesmas características dos resíduos domiciliares. Incluem-se 

neles os resíduos dos serviços de limpeza de logradouros públicos, como ruas e praças, que são 

denominados resíduos de varrição ou resíduos públicos; 

 

Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD): Tem origem domestica, é composto por resíduos secos e 

resíduos úmidos. Resíduos secos: constituídos principalmente por embalagens fabricadas a partir de 

plásticos, papéis, vidros e metais. 

 

Resíduos Comerciais: aqueles originados dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, 

tais como, supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes e afins.  

 
Setor de coleta – subdivisão técnico-administrativa de uma área, com características homogêneas em termos 

de geração per capita de resíduos, uso e ocupação do solo, composta por um ou mais roteiros de coleta; 

 
Roteiro de coleta – distância de coleta efetuada por um único veículo coletor em um período/turno de 

trabalho, contemplando a saída e o retorno à garagem, estabelecido de forma a minimizar percurso 

improdutivo, podendo ser realizado em uma ou mais viagens; 

 
Percurso de coleta – distância percorrida durante a efetiva coleta de resíduos, excluindo as demais distâncias 

percorridas entre garagem, descarga, transbordo, entre outros; 

 
Frequência de coleta – número de coletas semanais em um determinado roteiro; 
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(III) JUSTIFICATIVA: 
 
 O serviço de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é de competência dos municípios, 

disposto na Constituição Federal, art. 30, inciso V, podendo ser administrado de forma direta pelo 

município; por meio de uma empresa pública específica ou empresa de economia mista criada para 

desempenhar especificamente essa função. Podem ainda ser objeto de concessão ou terceirização junto 

à iniciativa privada de forma global ou parcial, envolvendo um ou mais segmentos: coleta, operação, 

transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbano. 

 

 Atualmente, o poder público municipal tem dificuldade em atuar na execução direta dos 

serviços referentes aos resíduos sólidos devido à escassez de recursos: financeiros, humano, 

infraestrutura, maquinários e equipamentos, ausência de área devidamente licenciada para disposição 

final ambientalmente adequada dos resíduos.  

 

 Sendo assim, o Município utiliza a ferramenta legal de terceirizar junto à iniciativa privada, a 

operacionalização do serviço de resíduos sólidos urbanos, por meio de processo licitatório, regido pela 

legislação federal, Lei n° 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.  
 

(IV) OBJETO: 
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta regular de resíduos sólidos 

(domiciliares, comerciais e públicos) no Município de Miracatu, transporte e a disposição final 

ambientalmente adequada.  

 

(V) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Compreende a execução dos serviços licitados, a coleta realizada em veículo de compactação, o 

transporte, o transbordo e a disposição final ambientalmente adequada, devendo ser realizado da 

seguinte forma: 

a) A primeira etapa consiste no recolhimento de todo e quaisquer resíduos sólidos apresentados 

regularmente ou esporadicamente nas vias e logradouros públicos, originários de residências, 

estabelecimentos públicos, institucionais, comerciais e da prestação de serviços, devidamente 

ensacados, e adequadamente transportados até a estação de transbordo. 

a.1) Na coleta regular de resíduos sólidos domiciliares deverão ser utilizados veículos coletor-

compactadores adequados, obedecendo às rotas e setores, o período e frequência definidos de acordo 

com o Plano de Trabalho.  

a.2) O transporte será o deslocamento do caminhão entre o ponto final da rota de cada setor de 

coleta até a área de transbordo, devendo-se considerar, para tanto, que a carga limite-se a capacidade 

do caminhão, o tempo e distancia percorrida, com o objetivo de, coletar uma quantidade maior de 

resíduos numa mesma rota, reduzindo os deslocamentos necessários para a descarga e aumentando a 

produtividade da equipe de coleta de resíduos. A Descarga dos resíduos na estação de tratamento deve 

ser executada de tal forma que não provoque derramamentos e impeça seu espalhamento no solo. 

 

b) A segunda etapa consiste no transporte de forma adequada em caminhões de grande porte da 

estação de transbordo ao local de disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário 

devidamente licenciado.  
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b.1) O município dispõe de área devidamente licenciada para a operação de estação de 

transbordo, convém ressaltar que se trata de estação de tratamento simplificada, onde se 

restringi às instalações estritamente necessárias para possibilitar a transferência direta por 

gravidade e sem o auxílio de qualquer dispositivo e/ou equipamento eletro-mecânico 

complementar, dos resíduos acumulados nos veículos coletor-compactadores urbanos. 

 

b.2) O veículo transportador a ser utilizado deverá ter capacidade (volumétrica e de 

carga) correspondente à de vários dos veículos coletores ou a várias “viagens de coleta” de 

um mesmo veículo coletor, de maneira a justificar os custos referentes à operação da estação 

de transbordo. 

 

(VI) CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO 
 
a) ÁREA DO MUNICIPIO: Miracatu possui uma extensão territorial de 1.001,484 Km², 

fazendo divisa com os municípios de Iguape, Pedro de Toledo, Ibiúna, Juquiá e Juquitiba. Distante 

129 km de São Paulo e é cortado pela rodovia federal Régis Bittencourt (BR-116), sendo esta estrada 

sua principal via de acesso às metrópoles paulistana e curitibana. Conta também com as estradas 

estaduais SP-222 para Iguape, e várias municipais.  
 

b) POPULAÇÃO: Segundo a Fundação Seade o Município de Miracatu tem uma população de 

19.961 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Seade 
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(VII) QUANTITATIVO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO 

 

a) Estimativa por Parâmetros Referenciais  

A estimativa de geração de resíduos será calculada considerando uma taxa de geração per capita de fontes 

referenciadas, demonstrados a baixo: 

 

 

 

Fonte IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. 

 Para o cálculo da quantidade mensal de resíduos gerados, utilizar a seguinte fórmula:  

Q = (i * Pop * 30)/1000,  

Onde:  

Q = Quantidade mensal de RS (ton);  

i= Geração per capita (kg/hab.dia);  

Pop = População do município (hab). 

Q = (0,58*19.961*30)/1000 = 344,33 (ton);  

Quantidade total diária de Resíduos Gerados no Município = 11,48 (ton). 

 
Como se observa, apesar do Município de Miracatu ter um porte populacional relativamente pequeno seu 

território é muito extenso e aproximadamente metade da população vive em áreas rurais, segundo dados da 

fundação SEADE, temos “grau de urbanização de 54,3 %”. 

 

b) Estimativa por Série histórica. 

 

Conforme a quantidade de resíduos coletados no município de Miracatu nos meses compreendido entre Janeiro 

a Dezembro de 2020, verificou-se a média mensal de 232,82 ton, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 

275,76 263,14 245,74 248,48 218,24 195,27 225,43 237,91 228,86 233,33 201,31 232,33 

            

TOTAL  

   

2.805,80   ton  Média Mensal  

     

233,82  ton      

 

Conforme a quantidade de resíduos coletados no município de Miracatu nos meses compreendido entre Janeiro 

a Junho de 2021, verificou-se a média mensal de 237,42 ton, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21  

287,67 286,1 239,49 198,85 195,55 216,88  

       

TOTAL 1424,54 ton Média Mensal       237,42  ton 
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(VIII) ESTIMATIVA DE KM RODADO 
 
Considerando as rotas e frequências de coleta, estima-se a quantidade média de 70 (setenta) quilômetros por 

dia, totalizando 1.680 (um mil, seiscentos e oitenta) quilômetros rodados por mês. Ressalta-se que esta média 

fora calculada, considerando todas as distancias percorridas pelo veiculo coletor, inclusive, a distância entre os 

setores de coleta e a estação de transbordo.  

 

(IX) ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 

COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE A ESTAÇÃO DE TRANSBORDO  

 

a. Locais e dias de Coleta 

Centro e bairros do município de Miracatu/SP, sendo serviço ininterrupto de segunda feira a sábado, conforme 

rotas definidas no ANEXO I.  

 

b. Transporte de Resíduos Coletados  

O local de destino dos resíduos coletados será a estação de transbordo simplificada Municipal, situada na 

rodovia Regis Bittencourt, BR 116 km 388, bairro Jaracatiá, Miracatu/SP, onde deverá ocorrer o transbordo de 

resíduos para os veículos transportadores.  

A seguir temos a figura I que nos mostra a seção típica da estação de transbordo simplifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pesagem dos Veículos coletores  

O veiculo coletor deverá ser pesado em balança instalada no pátio da estação de transbordo, para a aferição da 

quantidade de resíduos coletados, a fim de quantificar e dar subsídios para a elaboração de medições, será 

utilizada a unidade de medida por tonelada.  

d. Veículos Coletores e outros Equipamentos  

A marca, o modelo, a capacidade e outras características dos veículos e equipamentos, ficam a critério da 

contratada, desde que estejam devidamente equipados, em perfeitas condições de trafegabilidade e 

funcionamento, obedecendo à legislação federal em vigor (os veículos devem ter no máximo 10 anos de uso).  
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Obs.: No mínimo a contratante deverá possuir 01 caminhão coletor com compactador para coleta dos resíduos.  

 

CONSTITUI-SE OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA QUANTO AOS VEÍCULOS E 

EQUIPAMENTOS: 

I) Realizar controle de quilometragem veicular via rastreador com emissão de relatório mensal o qual 

informa a quilometragem realizada, o horário dos serviços e os percursos realizados, com monitoramento via 

internet;  

II) Disponibilizar login, senha e demais informações necessárias para acesso pela contratante em tempo 

real aos dados gerados pelo rastreador para fins de fiscalização dos serviços;  

III) Fornecer todos os veículos e equipamentos necessários para a execução dos serviços, bem como, 

cumprir todas as condições estabelecidas neste termo de referencia;  

IV) Custear as despesas com combustível, manutenção, material de segurança, peças, acessórios, afins.;  

V) Trazer nos veículos e equipamentos, além de placas regulamentares, indicações necessárias para o 

reconhecimento da CONTRATADA, inclusive telefone para reclamações, bem como, a pintura dos mesmos, 

com as cores e dizeres padrão, deverá ser conforme modelo aprovado entre as partes;  

VI) Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os equipamentos por outros de características 

similares, preservando a capacidade mínima operacional, quando os mesmos por qualquer defeito técnico 

deixarem de executar os serviços, e também se tais equipamentos não apresentarem bons rendimentos 

operacionais; 

VII)  A lavação periódica, dos veículos, com solução detergente e a manutenção da pintura em perfeito 

estado, bem como instalação de coletor de chorume nos caminhões.  

A contratada deverá submeter seus veículos utilizados no transporte à vistoria sempre que a fiscalização exigir. 

 

1 - EQUIPE E MÃO DE OBRA  

 

Competirá a contratada a admissão de mão de obra em quantidade suficiente ao desempenho dos 

serviços contratados, que deverão ter suas eventuais faltas supridas por mão de obra equivalentes, 

correndo por sua conta também, os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais, e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidentes 

de trabalho de qualquer natureza, respondendo a proponente pelos danos causados por seus 

empregados, auxiliares, e prepostos ao patrimônio publico ou a outrem.  
 

2 - TRANSPORTES DE RESÍDUOS E DISPOSIÇÃO FINAL  

  

Tal como já descrito anteriormente, o Município dispõe de uma estação de transbordo simplificada 

que restringe-se às instalações estritamente necessárias para possibilitar a transferência direta por 

gravidade e sem o auxilio de qualquer dispositivo ou equipamento complementar, dos resíduos 

acumulados nos veículos coletores para o veiculo a ser utilizado no transporte ate o destino final 

(aterro sanitário).   

 

Além dos resíduos provenientes da coleta retro citada e devidamente especificada neste termo de 

referencia, também será de responsabilidade da contratada o transporte dos resíduos provenientes da 

coleta regular de resíduos da área rural do município de Miracatu. Ressalva que a prefeitura de 

Miracatu realiza a coleta regular de resíduos em área rural do município através de equipamentos 

próprios e mão de obra própria.  
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 Estimativa de quantidade de toneladas total de Resíduos sólidos a serem transportados ao destino 

final (aterro sanitário), Considerando área urbana e área rural.; 337 toneladas mensais.  
 

3 - TRANSPORTE  

I - Veiculo Transportador e outros Equipamentos  

 
A marca, o modelo, a capacidade e outras características dos veículos e equipamentos, ficam a critério da 

contratada, desde que estejam devidamente equipados, em perfeitas condições de trafegabilidade e 

funcionamento, obedecendo à legislação federal em vigor (os veículos devem ter no máximo 10 anos de uso).  

 
Obs.: No mínimo a contratante deverá possuir 01 caminhão transportador com caçambas e/ou carretas para 

coleta e acondicionamento dos resíduos.  

 
As caçambas e/ou carretas deverão ser disponibilizadas em quantidades mínimas que atendam a demanda de 

transbordo, sendo que, os resíduos deverão obrigatoriamente ser depositados por transferência direta às 

caçambas, em hipótese alguma será permitido o deposito de resíduos, direto ao solo, ou seja, sempre haverá 

uma caçamba e/ou carreta na estação de transbordo em condições de receber os resíduos provenientes das 

coletas regulares.  

 
Contratada deverá efetuar o recolhimento da caçamba e/ou carreta sempre que esta atingir sua capacidade de 

carga máxima, com o prazo máximo de 12 horas.  

 
Somente será permitida a permanência além da caçamba e/ou carreta que estiver sendo usada para 

acondicionamento dos resíduos ate que sua capacidade de carga seja atingida, as caçambas e/ou carretas que 

estejam vazias e aguardando para serem utilizadas, desde que devidamente protegido-cobertas.  

 
Em hipótese alguma será permitida a permanência de caçambas e/ou carretas carregadas na área da estação de 

tratamento. Salvo os casos em que a caçamba faça parte do mesmo conjunto de veiculo transportador, por 

exemplo, carretas tipo “Romeu e Julieta”. 

II - Disposição Final Ambientalmente Adequada  

A contratada deverá transportar todos os resíduos até o local de disposição final, sob sua responsabilidade, fora 

do território municipal, devidamente licenciado.  

Por ser um serviço especializado e de alto impacto ambiental, que necessita de licenciamento próprio o aterro 

sanitário poderá ou não ser de propriedade da contratada, caso não for deverá na assinatura do contrato 

apresentar o contrato firmado com a empresa proprietária do aterro sanitário. Ressalva que a economicidade dos 

serviços e preços unitários devem ser um dos critérios de escolha do aterro sanitário pela contratada.  

 

CONSTITUI-SE OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA: 
 
I) Fornecer todos os veículos e equipamentos necessários para a execução dos serviços, bem como, 

cumprir todas as condições estabelecidas neste termo de referencia;  

 
II) Custear as despesas com a disposição final de resíduos ambientalmente adequada, combustível, 

manutenção, material de segurança, peças, acessórios, e afins;  

 
III) Trazer nos veículos e equipamentos, além de placas regulamentares, indicações necessárias para o 

reconhecimento da CONTRATADA, inclusive telefone para reclamações, bem como, dispositivo para 

cobertura e proteção dos resíduos acondicionados ate a sua disposição final; 

 
IV) Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os equipamentos por outros de características 

similares, preservando a capacidade mínima operacional, quando os mesmos por qualquer defeito técnico 
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deixarem de executar os serviços, e também se tais equipamentos não apresentarem bons rendimentos 

operacionais; 

 
 A lavação periódica, dos veículos, com solução detergente e a manutenção da pintura em perfeito estado, bem 

como instalação de coletor de chorume nos caminhões. A contratada deverá submeter seus veículos utilizados 

no transporte à vistoria sempre que a fiscalização exigir. O veiculo transportador deverá ser pesado na entrada e 

saída do aterro sanitário, para a aferição da quantidade de resíduos transportados e destinados de forma 

ambientalmente adequada, a fim de quantificar e dar subsídios para a elaboração de medições, será utilizada a 

unidade de medida por tonelada.  
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ANEXO II 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 

________________________ e inscrição estadual nº ____________________, estabelecida no(a) 

__________________________________________, para o fornecimento do item abaixo relacionado, 

conforme estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021, obedecendo a todas as 

especificações do ANEXO I do edital. 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDADE. 

MENSAL 
VALOR 

UNIT./MÊS 

VALOR 

TOTAL/ANO. 

01 
Coleta e transporte de resíduos sólidos 

(domiciliares, comerciais e públicos). 

237,42 

TON. 

R$ 

 

R$ 

 

02 

Transbordo, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada de resíduos sólidos 

(domiciliares, comerciais e públicos). 

337 TON. 
R$ 

 

R$ 

 

 
VALOR TOTAL ANUAL R$ 

 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

data*********de *********** de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante da empresa 
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ANEXO III 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

A/C do Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio. 

 

 

Prezado Pregoeiro, 

 

DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão ELETRÔNICO Nº 

032/2021– Processo Nº 105/2021 , bem como de seus Anexos, e que, desse modo, atendemos 

plenamente a todos os requisitos necessários à habilitação e participação no mesmo. 

 

 

 

 

 

                                         ___________, ____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IV 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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 ( ) . 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO V 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa ________________________ (denominação da pessoa jurídica). CNPJ nº 

______________é  microempresa  ou  empresa  de pequeno  porte,  nos  termos  do  

enquadramento  previsto  na  Lei  Complementar  nº 123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  cujos  

termos  declaro  conhecer  na  íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão ELETRÔNICO  032/2021, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Miracatu. 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 

 

 

 

 

  

Eu, ____(nome completo), representante legal da empresa _____(razão social da proponente), 

interessada em participar do Pregão ELETRÔNICO Nº 032/2021– Processo Nº 105/2021 , promovido 

pela Prefeitura Municipal de Miracatu, declaro sob as penas das Leis Federais nºs 10.510/02 e 

8.666/93 e suas alterações posteriores, que, em relação à empresa acima mencionada, inexiste fato 

impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica. 

Declaro, ainda, que a empresa está apresentando, na íntegra e sem nenhum defeito, no Envelope “2”, 

toda a documentação necessária à habilitação, exigida no Edital. 

 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

 

 
 
Eu.....................................................................(nome completo), portador (a) da Carteira de Identidade 

n°   ..................................... e do CPF n° .....................................................   representante lega da 

empresa  ...........................................................................  (nome da pessoa jurídica), declaro para os 

devidos fins ter conhecimento e aceitar as condições estabelecidas no edital acima referido, para 

cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

 

 

 
 

 

___________, ____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO 

QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

Declaro sob as penas de lei que a empresa......................................................................................... 

CNPJ nº ............................................................ na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório supra, instaurado pelo Município de Miracatu/SP, não possui em seu quadro societário 

Servidor Público municipal da ativa. 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IX 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

Eu (nome completo), cargo ..............................portador(a) da Carteira de 

Identidade n° .......................................... e do C.P.F. n° ............................................. representante 

legal da empresa (nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins, que assinarei o Contrato de 

Fornecimento referente a Modalidade de Licitação Pregão ELETRÔNICO N° 032/2021 – Processo Nº 

105/2021. 

 

 

 

E-MAIL PESSOAL: 

 

E-MAIL PROFISSIONAL: 

 

DATA DE NASCIMENTO; 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VIII 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

PROCESSO Nº 105/2021 

 

 

MINUTA DE CONTRATO N°___/2021 

 

 

Aos __ dias do mês de _______ do ano de dois mil e vinte e um, na cidade de Miracatu, Estado de 

São Paulo, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com sede a Av. Dona Evarista de 

Castro Ferreira – 360 – Centro – Miracatu – SP – CEP 11850-000 inscrita no CNPJ 

46.583.654/0001-96, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE, neste ato 

devidamente representada pelo Prefeito Municipal VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, e de 

outro lado, a empresa ............................., com sede à ..................... inscrita no CNPJ sobº o nº  

............................, neste ato devidamente representada pelo senhor ......................, portador do RG. 

nº ........................, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o 

resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N. 032/2021– Processo n. 105/2021 , pelo MENOR 

PREÇO POR TONELADA, tem entre si justa e contratada, pela Legislação Pertinente, assim 

como pelas condições do Edital acima referido e de conformidade com as cláusulas e condições 

seguintes: proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 15/2007 e do edital do Pregão 

ELETRÔNICO em epígrafe, o presente Contrato. O objeto do presente certame é a Contratação de 

Empresa Especializada para Serviço de Coleta, Transporte, Transbordo e Destinação Final de 

Resíduos sólidos Domiciliares, Comerciais e Públicos.  de acordo com as especificações e 

quantitativos estimados constantes do Anexo I do Edital. O preço registrado corresponde àquele 

constante da proposta da licitante colocada em primeiro lugar e, encontra-se ao final relacionado. 

Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado ao Departamento de Compras e 

Projetos. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar o Contrato no prazo 

estabelecido, ensejarão a aplicação das penalidades previstas no Edital e do presente instrumento. O 

valor da multa aplicada será descontados dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante 

ou cobrada judicialmente. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei de 

Licitações, o presente Contrato será cancelado, garantido à detentora, o contraditório e ampla 

defesa. Integram este Contrato o edital do Pregão ELETRÔNICO nº. 32/2021e a proposta da 

empresa classificada em 1º lugar.  A Convocação da Publicação dos Atos Oficiais será o 

instrumento formalizador do Contrato. O presente Contrato será regido, ainda, pelas cláusulas 

seguintes:  

 

I – DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR: 

 

1 - Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Coleta, Transporte, Transbordo e 

Destinação Final de Resíduos sólidos Domiciliares, Comerciais e Públicos. 

 

Item __. Quantidade __. Descrição __. Marca ___. Preço Unitário ___. Preço Total. 
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II – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

 

1. O objeto mencionado na Cláusula primeira deste contrato será executado pela Contratada, após 

receber a nota de empenho encaminhado pela Contratante, na qual deverá providenciada em até 10 

dias. 

 

III -DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

1. Os pagamentos será em até 30 (trinta) dias corridos, na qual seguirá a ordem cronológica de 

pagamento da prefeitura contados da apresentação da nota fiscal / fatura no Departamento 

Municipal de Manutenção e Serviços. 

2. As notas fiscais / faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  

3. - O pagamento será feito mediante crédito no banco indicado pelo fornecedor.  

4 - O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de encargos 

financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato. 

 

5 - Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 

 

NOTA DE RESERVA N° 1045 

FICHA N° 505 

C.E.: 3.3.90.40.99 – SERV. DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO 

D.R.: 01.110.0000 – GERAL 

 

IV – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: 

 

O objeto desta contratação será de inteira responsabilidade da Adjudicatária, ficando vedada a sua 

cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da 

PREFEITURA. 

 

V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 
c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos 

serviços; 

d) Indicar o responsável pelo acompanhamento, coordenação e fiscalização dos serviços; 
e) Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
f) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações contratuais. 
g) Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução do 

objeto; 
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h) Comunicar ao Contratado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das 
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto 
deste instrumento. 

 

V -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

a) Executar o objeto desta licitação de acordo com as especificações e condições do Edital de 

licitação, responsabilizando-se pela exatidão dos serviços, obrigando-se a reparar, 
exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras 

irregularidades; 
b) Manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
c) Os direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou 

securitária decorrente da execução do presente Contrato, são de cumprimento e 

responsabilidade exclusivas da CONTRATADA, devendo esta apresentar durante a 

execução dos serviços, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 

legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, 

relativas a encargos sociais, trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições 

previdenciárias, tributários, fiscais, segurança no trabalho, comerciais e quaisquer outras que 

forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os 

mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura; 

d) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do Contrato; 

e) Obedecer aos prazos estipulados e cumprir todas as exigências editalícias e do Contrato; 

f) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto 
licitado; 

g) Comunicar ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer 
ocorrência anormal, que impeça a execução do serviço; 

h) Permitir,  facilitar  e  sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  da 
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações, caso ocorram; 
i) Arcar com todos os custos de reposição ou execução dos serviços nos casos em que não 

tenham sido satisfatórios; 

j) A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 

idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, 

por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na 

execução dos serviços deste Contrato; 
k) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, facultada a 
supressão além desse limite; 

m)  Obedecer integralmente aos descritivos técnicos constantes do ANEXO I – Termo de 

Referência, em caso de atualização legislativa, o software deverá ser atualizada sem ônus a 
contratante. 

n) Seguir as orientações que serão feitas pelo Departamento Municipal de Administração; 

o) Se responsabilizar pela plena execução dos serviços por parte de seus profissionais; 

p) A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE. Devendo 
ainda a contratada efetuar o pagamento à subcontratada em, no máximo, dois dias após o 
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recebimento do Município. Deverá ser apresentado o contrato de sub empreitada para 
apreciação e aprovação das condições; 

q) Demais obrigações constantes no ANEXO I – Termo de Referência. 

r) Fornecer o serviço APROVADO, dentro dos padrões de qualidade exigidos; 

s) Obedecer aos prazos e termos estipulados no edital e termo de referência; 

t) Empregar, na execução do objeto, profissionais habilitados. 

u) Em caso de rescisão contratual e ou termino de contrato, a contratada deverá disponibilizar a 
contratante o banco (arquivos txt e lay-outs) com detalhe de cada informação do banco de 

dados, inclusive diagrama dos relacionamentos e tabelas, para utilização em outro sistema, 

sem danos e ou avarias. 

 

VII – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

1 – Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto à 

qualidade, quantidade dos objetos adquiridos, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do 

presente instrumento. 

 

2 – A fiscalização feita pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade da 

Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas aqui previstas. 

 

3 - Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o departamento 

correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, 

conforme o caso. 

 

4 – A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos pertinentes ao 

objeto contratado. 

 

VIII – DAS PENALIDADES: 

 

1 – As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 

8.666/1993 aplicam-se ao presente instrumento, no que couber. 

 

2 – Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou 

parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida, sendo 

garantida a defesa prévia: 

 

2.1 – Advertência; 

 

2.2 – Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso: 

 

2.2.1 – Pela não entrega do objeto licitado, correspondente a 0,1% (um décimo por cento) 

por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado; 

2.2.2 – Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a 

Contratada ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor 

contratado; 
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2.2.3 – A recusa injustificada da empresa vencedora e, após decorridos os 05 (cinco) dias 

mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa da licitante vencedora 

em assinar o contrato no prazo previsto neste Edital, caracterizará o descumprimento integral das 

obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao pagamento de multa equivalente àquela 

estipulada no item imediatamente anterior. 

 

2.3 – Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, pelo prazo de 

até 3 (três) anos, dependendo da gravidade da falta; 

 

2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de falta grave, 

com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 

 

3 – A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº. 8.666/1993 não 

exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

 

IX – DA RESCISÃO: 

 

1 – O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação 

judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal nº. 

8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo: 

 

1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação; 

1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a 

prévia anuência e autorização da Prefeitura; 

1.3. Atraso superior a 10 (dez) dias na entrega do objeto licitado que é objeto contratual, sem a 

devida comprovação de força maior; 

1.4. Não cumprimento de determinação deste instrumento. 

 

2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

3 – Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à 

Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será 

creditado em favor dela. 

 

X – DO REGIME JURÍDICO: 

 

O presente instrumento é regido pela pelas que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 

de julho de 2002, Decreto Municipal nº 15 de 24 de abril de 2007, aplicando-se subsidiariamente, 

no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, Lei 

Complementar n. 123 de 14 de Dezembro de 2006 e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 

1989, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
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XI – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

 O presente instrumento está integralmente vinculada ao Edital do Pregão ELETRÔNICO Nº 

32/2021 – Processo Nº 105/2021, bem como o preços da Contratada registrado na ata do certame, 

cujo edital atende o prescrito na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

XII - DO FORO: 

 

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, 

para as questões que surgirem durante a execução deste contrato, que não forem resolvidas 

amigavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor, 

na presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais. 

 

 

Miracatu, xx de xxxxxxxx de 2021. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

___________________________________ 

ADJUDICATÁRIA 

 

 

 

 

___________________________________ 

GESTOR DO CONTRATO 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1.________________________________     

Nome: 

RG: 

 

 

2._______________________________  

Nome:                    

RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA:  

CNPJ nº  

CONTRATO N°  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

VALOR:  

PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2021 – PROCESSO N° 105/2021 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Coleta, Transporte, Transbordo e 

Destinação Final de Resíduos sólidos Domiciliares, Comerciais e Públicos. 

ADVOGADO(S): HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail: 

jurídico@miracatu.sp.gov.br 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 

de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 

regras do Código de Processo Civil; 

 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 

Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização 

Cadastral” anexa (s); 

 

e)       É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
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a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

 

b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Miracatu/SP, ** de ****** de 2021. 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

 

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA:  

CNPJ nº  

CONTRATO N°  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

VALOR:  

PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2021 – PROCESSO N° 105/2021 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Coleta, Transporte, Transbordo e 

Destinação Final de Resíduos sólidos Domiciliares, Comerciais e Públicos. 

 

 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os 

demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo 

processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome CEZAR AUGUSTO DE MORAES 

Cargo 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

PROJETOS 

Endereço Comercial do Órgão/Setor 
AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, 

360 - CENTRO 

Telefone (13) 3847-7000  

e-mail compras@miracatu.sp.gov.br 

 

Miracatu/SP, ** de ********* de 2021. 

 

 

 

 

 

CEZAR AUGUSTO DE MORAES  

DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
mailto:compras@miracatu.sp.gov.br

