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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
DADOS DO EDITAL
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 025/2022 em 20 de janeiro de 2022
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Global Por Lote
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Administração
VI. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada em destinação final
(aterro sanitário) de resíduos sólidos urbanos (RSU), do Município de Santa Teresinha,
conforme especificações, quantidades constantes no Anexo I-“Especificações técnicas do
Objeto”, parte integrante e indissociável deste Edital., e mediante condições estabelecidas na
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
VII. SERVIÇOS
Os Serviços deverão iniciar após emissão pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento da Autorização de serviço, conforme consta especificado no Edital e Anexos.
VIII. FORMA DE EXECUÇÃO
Mensal.
IX. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO
E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA 16/02/2022
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: Sala do Setor de Licitações, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa
Teresinha – Bahia.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão / Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte
0501
2027
3.3.90.39
15000000
XI. PRAZO DE VIGÊNCIA
12 meses
XII. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993,
Lei nº 6.729/79, reformada pela Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006 e
alterações pertinentes.
XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pelo pregoeiro e
sua equipe de apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min,
no Setor de Licitações, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa Teresinha –
Bahia, pelo e-mail: santateresinhalicita@gmail.com ou pelo telfax (75) 3639-2141.
XIV. PREGOEIRO RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: João Bastos da Silva Junior- Decreto
Nº.1647/2022 de 04 de janeiro de 2022

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SPU4ZZKW3ETN+CLPYOCE4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
1 de Fevereiro de 2022
4 - Ano - Nº 2202

Santa Teresinha

O Município de Santa Teresinha, Estado da Bahia, nos termos da legislação em vigor, leva ao
conhecimento de interessados que fará realizar licitação, à Praça Apio Medrado s/n – Centro –
CEP 44.590.000 Santa Teresinha – Bahia., na sede municipal, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 003/2022. Contratação de empresa especializada em destinação final (aterro
sanitário) de resíduos sólidos urbanos (RSU), do Município de Santa Teresinha, conforme
especificações, quantidades constantes no Anexo I-“Especificações técnicas do Objeto”, parte
integrante e indissociável deste Edital., e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº
10.520/2002, Lei 8.666/93
1.

Regência Legal

Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº s 10.520/02 e
8.666/93, no que for pertinente.
2.

Unidades Interessadas

Secretaria Municipal de Infra Estrutura
3.

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº.003/2022

4. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL.
5. Objeto
Contratação de empresa especializada em destinação final (aterro sanitário) de resíduos sólidos
urbanos (RSU), do Município de Santa Teresinha, conforme especificações, quantidades
constantes no Anexo I-“Especificações técnicas do Objeto”, parte integrante e indissociável deste
Edital., e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93,
consoante:
6. Local e data do recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e início da
abertura dos envelopes.
DATA: 16/02/2022
HORA: 09:30 hs
LOCAL: Sala de reunião da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha Localizado Praça Apio
Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa Teresinha – Bahia.
7. Dotações orçamentárias
Órgão / Unidade
0501

Projeto/Atividade
2027

Elemento de Despesa
3.3.90.39

Fonte
15000000

8. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o pregoeiro e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, Praça Apio Medrado s/n – Centro –
CEP 44.590.000 Santa Teresinha – Bahia, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (75) 36392114, bem como por consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura
2
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(www.santateresinha.ba.io.org.br).Serão disponibilizados também em arquivo magnético para as
empresas interessadas.
8.1 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Santa
Teresinha site: (www.santateresinha.ba.io.org.br)., nos Atos Oficias – Edições do
Diário oficial e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha -BA, na
Homologação supracitada a empresa ou pessoa física vencedora será convocada para a
formalização da assinatura do instrumento contratual.
8.2. A Licitante vencedora deverá fornecer um número de fax, para que possa receber as
ordens de Serviço, devendo para tanto, após o seu recebimento, enviar fax para os telefones
da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha nos números (75) 3639-2114, acusando do
recebimento das respectivas Ordens de serviço, colocando a data, horário, carimbo de
CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o documento.
9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
9.1 - Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste
edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
9.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas
inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
9.3 - Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros
de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
9.4 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em lei.
9.5 - O licitante deverá visitar o município com antecedência de dois dias antes da abertura da
proposta do processo licitatório no horário de expediente desta, no mínimo 24 (vinte e quatro)
horas, feito junto ao Setor de Licitações, para conhecer a estrutura atual de informatização deste
município na área cujos serviços serão contratados. A visita será acompanhada de um servidor
municipal.
Caso a empresa não realize a visita, será a mesma obrigada a declarar, em papel timbrado, sob
pena de desclassificação, que assume a total responsabilidade pelo não conhecimento dos locais
onde os serviços serão prestados, e que não fará qualquer tipo de questionamento futuro sobre
os locais de execução dos serviços.
10. – REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
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Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº s 10.520/02 e
8.666/93, no que for pertinente.
11. CREDENCIAMENTO
11.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
11.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
* Quando apresentada procuração particular deverá ser anexada cópia do estatuto ou
contrato social.
11.3. No momento do credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro os documentos
abaixo relacionados na seguinte ordem:
1 – a declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo V
deste edital);
2 - o envelope A da proposta de preços e;
3 – o envelope B dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
11.4 Se por um lapso de alguma das Licitantes, ter juntado a declaração de pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação (anexo V deste edital), num dos envelopes, A ou B,
será permitida a abertura dos mesmos dentro da sala onde está sendo realizado o Pregão, no
tempo de 10 (dez) minutos ininterruptos, devendo, para tanto, após a retirada e entrega da
declaração supracitada, lacrar novamente os envelopes e entregar ao pregoeiro, neste intervalo
de 10 (dez) minutos o pregoeiro fará o credenciamento das Licitantes, e não será permitida a
participação de novos Licitantes.
11.5. È facultado as Licitantes apresentarem em separado um envelope extra ou envelope C,
contendo as seguintes Declarações: Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor (Anexo IV);
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação (Anexo V) e,
Declaração de Desimpedimento de Licitar (Anexo VI).
11.6. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital.
12. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
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12.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de
Preços, endereçada ao pregoeiro.
12.2. Estar datilografada, manuscrita com letra legível ou impressa por processo eletrônico em
uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada.
12.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
12.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x quantidade)
resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo estabelecido neste
Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente
proposto.
12.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
12.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para os serviços do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo
o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
12.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
12.8. O(s) licitante(s) vencedor (es) deverá(ão) declarar expressamente, que executarão o objeto
contratual em perfeita consonância com a(s) descrição (ões) indicada(s) no anexos I e II deste
edital.
12.9. A responsabilidade quanto aos produtos ofertados e serviços executados é exclusivamente
do licitante, que deverá certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento
convocatório sob pena de, em caso negativo, sofrer as sanções previstas no item 22.
12.10. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), e especificações detalhadas do (s) objeto(s)
ofertado(s), deverá (ao) ser formulada(s) e apresentada(s) na proposta comercial, com preços
atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 01 (um) dia
útil, após encerramento da sessão.
12.11. A licitante deverá apresentar as declarações de que não estar impedida de licitar ou
contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob
controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas, conforme modelo do
anexo VI.
5
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12.11.1 Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na
retromencionadas declarações, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no
item 22 deste edital.
13. - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
13.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original para ser autenticada pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio, em
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número
e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o pregoeiro, antes da homologação,
solicitar o documento original para verificação.
13.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
13.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos.
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais
alterações, ou se for o caso a alteração social consolidada devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado das alterações, se
houver, devidamente registrados ou a consolidação respectiva e de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
13.3.1. A Regularidade Fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes Documentos:
A - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);
B - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto
contratual;
C - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
6
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expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita
Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida
ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de
negativa(s), na forma da lei e Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito
de Negativa relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei
Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente
comprovadas documentalmente pela licitante ambas sanada com a apresentação da “CERTIDÃO
CONJUNTA”
D - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da
Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s)
equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;
E - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão
de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda,
comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como
certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;
F - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
G – Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (conforme Lei
nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A §2º da CL.
H - Orientações Gerais – Documentos
1) - Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o
mesmo CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser
expedidos para a matriz;
2) No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração
proceder à verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos
emitentes.
3) Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá
estar formalmente credenciado.
13.3.2. A Qualificação Econômica
Financeira
apresentação dos seguintes documentos:

será

comprovada mediante a

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação financeira da empresa,
sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro
Federal de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas das
páginas do Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço e a Demonstração de
7
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Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e encerramento, comprobatório do registro
na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em
jornal, na forma da Lei Federal acompanhado do termo de Abertura e Encerramento. As cópias
poderão ser autenticadas pela CPL (até as 14h00min do dia anterior a data do certame) ou
em Cartório.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica, expedida pelo
cartório distribuidor (Fórum) e/ou internet, há menos de 30 (trinta) dias da data designada
no preâmbulo deste Edital para o recebimento da documentação e das propostas;
c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade,
atestando a boa situação financeira:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
d) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor
cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de
qualificação econômico-financeira.
e) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser extraída
do balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e apresentado e assinado
por profissional com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa
13.3.3. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos semelhantes com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
a) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
b) Profissional de Nível Superior (Engenheiro Ambiental ou Sanitarista), mediante apresentação
de documento comprobatório do vínculo trabalhista e detentor de atestado fornecidos, por
pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, acompanhada da Certidão de Acervo
Técnico (CAT);
c) Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, incluindo a balança para
pesagem em toneladas dos resíduos descartados;
d) Licença ambiental unificada, incluindo licença de operação, seguindo as normas da
Resolução CEPRAM Nº 4.579, de 06 de março de 2018 – Grupo E6.
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e) Termo de Compromisso Ambiental assegurando o recebimento de resíduos na quantidade e
prazo no Termo de Referência registrado em cartório, com firma reconhecida;
f) Certidão Negativa de Débitos Ambientais- CNDA/IBAMA;
f.1) Comprovante de Inscrição do IBAMA e INEMA
f.2) Certidão de Regularidade do IBAMA;
g) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela empresa contratada
pelo transporte e destinação final dos RSU.
h) Certidão de Registro e Quitação do CREA/Ba da Pessoa Jurídica e de Pessoa Física
(Responsável Técnico).
22.8. Documentações complementares:

a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002,
conforme modelo anexo a este Edital;

c) Declaração de Inexistência de Servidor Público, conforme modelo anexo a este Edital;
d) Alvara de Vigilância Sanitária vigente;
e) Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, em plena validade;
22.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007;
22.9.1. No caso de inabilitação, o pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
22.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
22.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma;
22.12. No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação.
22.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
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22.13.1. Caso o licitante seja Microempreendedor individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo
alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento do momento em que o licitante for
comunicado da irregularidade existente, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme § 1º do art. 43 da Lei
Complementar 155/2016.
22.13.1.2. Como condição para o deferimento do prazo de regularização, o pregoeiro poderá
consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
para verificação do somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante no
exercício anterior ou corrente, conforme procedimento previsto na fase de aceitação e
julgamento da proposta, caso ainda não o tenha realizado.
22.13.1.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, o pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a negativa
do prazo de regularização e consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
22.13.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
22.13.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal
para a abertura da fase recursal.
22.13.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação, assegurando-se à micro empresas e empresas de pequeno
porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
22.14. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão,
na qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as
propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da
documentação exigida para habilitação; as manifestações dos recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes, devendo ser assinada por todos os presentes
13.4 Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, e ao inciso XVIII do art.78 da Lei nº 8.666/93, através da apresentação de declaração
que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme Modelo do Anexo VI.
13.5 Declaração negativa de inidoneidade para licitar com a administração pública, conforme
previsto no Art. 97, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Modelo do Anexo VII.
13.6 Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da
licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
13.7 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
10
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documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
13.8 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo
alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
13.9 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
13.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor
14. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
14.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
14.1.1. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor esteja com
preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
14.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital.
14.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
14.4. O pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço,
ou na impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances
verbais.
14.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
14.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando
o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o
pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
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14.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis,
para o recebimento de novas propostas.
15. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
15.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente, durante
esta fase no máximo 20 minutos.
15.2. O pregoeiro poderá estipular o valor mínimo de redução para os lances e tempo máximo
de intervalo entre estes, bem como, permitir que os representantes das empresas consultem as
empresas por telefone, estipulando o tempo máximo das ligações
15.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
15.4. Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
15.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento
das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
15.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo pregoeiro, com a posterior
homologação do resultado pela prefeita do MUNICÍPIO.
15.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e
a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pela prefeita do
MUNICÍPIO.
15.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a
execução do objeto do contrato.
15.9. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio
e licitantes presentes.
16. - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
16.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SPU4ZZKW3ETN+CLPYOCE4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santa Teresinha

Terça-feira
1 de Fevereiro de 2022
15 - Ano - Nº 2202

16.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
16.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
16.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do
pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
16.6. Quando mantida a decisão, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade
superior, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
16.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
16.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
16.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17. – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
17.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatados a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
17.4. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
17.5. A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Santa
Teresinha site: www.santateresinha.ba.io.org.br)., nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial e
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha -BA, na Homologação
supracitada a empresa ou pessoa física vencedora será convocada para a formalização da
assinatura do instrumento contratual.
18. CONTRATAÇÃO
18.1. Homologado o Pregão e divulgado o seu resultado no Diário Oficial do Município de
Santa Teresinha site: (www.santateresinha.ba.io.org.br)., a empresa vencedora será
convocada para a formalização da assinatura do instrumento contratual.

13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SPU4ZZKW3ETN+CLPYOCE4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
1 de Fevereiro de 2022
16 - Ano - Nº 2202

Santa Teresinha

18.2. Se o vencedor não comparecer dentro do prazo de até 5 (cinco) dias corridos da respectiva
convocação, o MUNICÍPIO examinará e verificará a aceitabilidade das propostas subsequentes,
na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação,
e consequentemente adjudicação, homologação e contratação.]
18.3. Se, por ventura, ocorrer a hipótese prevista no item 18.2, o licitante que não comparecer
ou se recusar sem justo motivo ficará sujeito à suspensão de participação em licitações do
MUNICÍPIO pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
18.4. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
18.5. Se o licitante vencedor, não for convocado no ato da Homologação e, após for convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,
examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação,
bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
18.6. A contratada ficará obrigada a aceitar na mesma condição contratual, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
18.7. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
18.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até
o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados
por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
19. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado através de cheque, ordem bancária ou
crédito em conta corrente, imediatamente, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada
pelo contratado, tudo na forma dos serviços.
19.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
19.3 O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
20. – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
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Os valores dos preços constantes no ANEXO I deste edital poderá ser recomposto, através de
TERMO ADITIVO, mediante prévia solicitação da CONTRATADA devidamente justificada e aceito
pela CONTRATANTE, ocorrendo fatos imprevisíveis, que alterem o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
21. – SANÇÕES E PENALIDADES
21.1. Para a aplicação das penalidades previstas será levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do
ato conforme discriminado a seguir:
21.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
21.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
21.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se
a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
21.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
21.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
21.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
21.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
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21.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
21.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
21.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
22. - RESCISÃO
22.1. A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas na Lei nº 8.666/93.
22.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas na Lei n. 8.666/93.
22.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.
23. - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
23. 1. O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado
em parecer escrito e devidamente fundamentado.
23.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao
licitante/contratado.
24. - DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
24.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais
responsabilidade da empresa contratada.

e

parafiscais são de

exclusiva

24.3. É facultado ao pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da
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proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato
motivado do pregoeiro.
24.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.5. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
24.6. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
24.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Santa Terezinha Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
24.8. As informações, e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio através dos telefones: (75) 36472110 ou pelo site (www.santateresinha.ba.io.org.br).
24.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições das Leis das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, no que for
pertinente.
24.10. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.Termo de Referência;
II.Minuta do contrato;
III.Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
IV.Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
V.Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação.
VI.Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
VII.Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
VIII.Modelo de Proposta

Santa Teresinha -Ba, 31 de janeiro de 2022

Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

ANEXO I
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº. 003/2022, estamos
apresentando proposta para Contratação de empresa especializada em destinação final (aterro
18
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sanitário) de resíduos sólidos urbanos (RSU), do Município de Santa Teresinha, conforme
especificações, quantidades constantes no Anexo I-“Especificações técnicas do Objeto”, parte
integrante e indissociável deste Edital., e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº
10.520/2002, Lei 8.666/93. declarando expressamente, que:
- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário
e global do(s) item (ns), bem como total geral por extenso, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e
seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos dos produtos, frete,
seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente
habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e
autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados com
esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua
entrega;
- observaremos o prazo de entrega conforme edital, a contar da data de recebimento do pedido
de execução.
Local e data

_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
- ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infra Estrutura
1 INTRODUÇÃO
1.1 – Contratação de empresa especializada em destinação final (aterro sanitário) de resíduos
sólidos urbanos (RSU), do Município de Santa Teresinha
2 – JUSTIFICATIVA
2.1 – Consideram-se como resíduos sólidos domiciliares aqueles gerados nas residências,
edifícios residenciais e, resíduos comerciais os gerados nos estabelecimentos comerciais,
industriais não perigosos e públicos, classificado como Classe II – A, conforme NBR
10.004/2004.
O tratamento de resíduos sólidos trata-se de técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos
na forma de aterro sanitário, sem causar danos à saúde pública e à segurança minimizando os
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impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos
sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-o com uma
camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores se
necessário.
Sendo assim, justifica-se a contratação de empresa para destinação final de RSU, uma vez que
o município não dispõe de estrutura para execução dos serviços e por não atender as
determinações da legislação ambiental vigente.
Em observância ao interesse público, destacamos as principais causas da presente justificativa:
Prevenção, que consiste na prevenção do Meio Ambiente de degradações e consequências
conhecidas, com previsão no artigo 225, caput, da Constituição Federal, quando se incumbe ao
Poder Público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente às presentes e
futuras gerações; Precaução, princípio responsável pela vedação de determinadas ações no meio
ambiente uma vez que não haja certeza concreta de que tais ações não causarão reações
adversas; e, Poluidor-Pagador, princípio normativo de caráter econômico, porque imputa ao
poluidor os custos decorrentes da atividade poluente.
Os resíduos sólidos urbanos são um dos grandes entraves para o desenvolvimento
socioambiental da população, sendo um dos maiores problemas, não só o Município de Santa
Teresinha, mas de todas as cidades.
O aumento populacional das últimas décadas, associado à concentração humana nas áreas
urbanas, vem agravando a capacidade natural para absorver a enorme quantidade de resíduos
sólidos gerados, trazendo problemas para a gestão dos mesmos.
Em vista disso, surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305 e 2010, que dispõe
sobre princípios, diretrizes e instrumentos relativos à gestão integrada e gerenciamento dos
resíduos sólidos.
Tem-se como agravante, ainda, o fato do município atualmente não dispor de local para a
disposição final dos seus resíduos.
Também é previsto na Constituição Federal, art., 30, inciso V, que o serviço de gerenciamento
dos resíduos sólidos urbanos é de competência dos municípios, 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 terceirizados junto à iniciativa privada de forma global ou parcial, envolvendo
um ou mais segmentos: coleta operação, transporte e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos.
Atualmente, o poder público municipal tem dificuldade em atuar na execução direta dos serviços
referentes aos resíduos sólidos urbanos devido à escassez de recursos: financeiros, humanos
infraestruturas, maquinas e equipamentos, ausência de monitoramento contínuo e periódico,
disposição final dos resíduos.
Sendo assim a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, utiliza a ferramenta legal de terceirizar
junto à iniciativa privada, a operacionalização do serviço de resíduos sólidos urbanos, por meio
de processo regido pela legislação federal, Lei nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública baseado no planejamento detalhado da gestão e operacionalização dos serviços
prestados.
3. OBJETO
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3.1. Contratação de empresa especializada em destinação final (aterro sanitário) de resíduos
sólidos urbanos (RSU), Classe II;
3.2. A destinação final dos resíduos Sólidos Urbanos será por tonelada tendo o Município uma
estimativa de:
PERÍODO
Mês
Período de 12 meses

QUANTIDADE (toneladas)
81,67
250,09

3.3. A destinação final dos resíduos Sólidos Urbanos, descritos no item 3.2 será por tonelada e
deverá ser em aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão de meio ambiente competente.
Os quantitativos citados são estimativas, não havendo necessidade, poderá ocorrer de o serviço
não ser solicitado, e em caso de ultrapassar a estimativa a contratante pagará pelo excesso.
3.4 – Todos os encargos referentes ao serviço deverão está incluso no valor ofertado, ressaltando
que além do maquinário a empresa contratada deverá possuir um aterro sanitário para descarte
dos resíduos transportados, devidamente legalizado e que obedeçam às normas ambientais
vigentes.
3.5 – Os serviços deverão, obrigatoriamente, ser cumpridos, sob pena de a proponente vencedora
incorrer nas infrações previstas neste Termo de Referência e no Contrato a ser assinado.
4. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
4.1. A realização dos serviços ocorrerá parceladamente, ao menos, duas vezes por semana de
acordo com o agendamento feito da Secretaria Municipal de Infra Estrutura;
4.2. Os quantitativos citados são estimativas, não havendo necessidade, poderá ocorrer de o
serviço não ser solicitado todos os meses.

5. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO:
5.1. A contratada deverá executar os serviços de destinação final de resíduos sólidos através de
aterro sanitário, com distância máxima de 50 km da sede do município, em estrita conformidade
com as exigências técnicas definidas pela legislação pertinente, emitidas por órgão
governamental controlador do meio ambiente.
6. NORMAS TÉCNICAS
6.1. A Contratada deverá atender os parâmetros e faixas de recomendações, disponíveis nas
normas brasileiras editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e nas diretrizes específicas elaboradas pela Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), conforme relacionado abaixo:
a) Principais Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relativas a resíduos
sólidos e limpeza urbana e aterros sanitários.
x NBR 1.174 - Armazenamento de resíduos, classe 1 – Não inertes e II – Inertes;
x NBR 12.235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos;
x NBR 13.896 – Aterros de resíduos não perigosos critérios para projetos, implantação e.
operação – procedimento;
x NBR 10.004 – Resíduos sólidos. (Classificação);
x NBR 8286/87- Emprego de simbologia para transportes de cargas perigosas;
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x
x
x
x

Santa Teresinha

NBR
NBR
NBR
NBR

7501/83 – Transporte de Cargas Perigosas;
13.221/94 – Transporte de resíduos (Procedimento)
15.849 – Resíduos sólidos urbanos
5681 – Controle tecnológico

7. APRESENTAÇÃO DE LICENÇAS E DEMAIS DOCUMENTOS:
7.1. A Contratada deverá apresentar as seguintes licenças;
a) Licença Ambiental Unificada do Aterro Sanitário;
b) Termo de Compromisso Ambiental assegurando o recebimento de resíduos na quantidade
e prazo no Termo de Referência registrado em cartório, com firma reconhecida;
c) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela empresa contratada
para destinação final dos RSU.
8. VIGÊNCIA;
8.1. O prazo de execução do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, de acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93.
8.2. O contrato poderá ser reincidido unilateralmente pela Administração tão logo a Prefeitura
Municipal de Santa Teresinha construa o seu próprio aterro sanitário e resolva por completo as
pendências do objeto a ser contratado.
9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE:
9.1 A Contratada obriga-se a:
a) Efetuar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em
estrita observância das especificações no Termo de Referência e da Proposta apresentada pela
empresa;
b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente contratação;
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
d) Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta Contratual:
e) Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
9.2 A Contratante obriga-se a:
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado, registrando as ocorrências, bem como atestar o recebimento dos
mesmos;
b) Efetuar o pagamento da “Nota Fiscal Eletrônica” no prazo previsto no Item 12.1 deste Termo
de Referência.
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10 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:
10.1 A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor designado por Portaria, o qual será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, dando ciência de tudo à
Administração.
11 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.1 Para as sanções administrativas serão levadas em conta à legislação federal que rege a
matéria concernente às licitações e contratos administrativos, em especial as normas contidas
na Lei Federal nº 8.666/93.
12 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
12.1 O pagamento da vencedora será feito por tonelada aterrada, ficando sob a responsabilidade
da vencedora a pesagem das viagens devendo ser emitido relatório semanal que comprove a
pesagem da quantidade transportada e aterrada.
12.2 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente,
após execução dos serviços, mediante apresentação do relatório dos serviços realizados, e
deverão ser atestados pelo Fiscal do Contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal na
Secretaria requisitante.
12.2 A Secretaria Municipal de Infra Estrutura, reserva-se o direto de não efetuar o pagamento
se, no ato da atestação, os serviços não tiverem sido prestados de acordo com o contratado.
13 VALOR E MEMORIAL DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

Planilha de Quantitativos
Nº
1

DESCRIÇÃO
Descarte
de
resíduos
domiciliares,
comerciais e de
feiras livres.
TOTAL

UND
MEDIDA

QUANT
AO MÊS

Toneladas

250,09

VALOR TOTAL
(ANO)
R$ 240.086,40

VALOR
UNITÁRIO
R$

81,67

VALOR TOTAL
(MÊS)
R$ 20.424,02

VALOR TOTAL
(ANO)
R$

245.088,20

R$ 245.088,20

Valor estimado para a contratação é de R$ 245.088,20 (duzentos e quarenta e cinco mil
oitenta e oito reais e vinte centavos).
Este valor foi levantado mediante três cotações realizadas no mercado por empresas do mesmo
seguimento de atividades comerciais.
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de
direito
interno,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
____________________________, com sede administrativa na
Praça Apio Medrado s/n Centro Santa Teresinha - Bahia,
s/nº., Centro, Santa Teresinha – BA, CEP ____________, por
seu Prefeito Agnaldo Figueiredo de Andrade, inserir
nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula
de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, doravante denominado CONTRATANTE, e,
do outro lado, a _______________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no
__.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, no ___,
Edifício _______, ______, ______, no Município de _________,
representada neste ato por seu representante legal,
_________________, portador de cédula de identidade no
______________ SSP/BA
e
CPF
no
___.___.___-__,
denominada, simplesmente, CONTRATADA, vencedora do

24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SPU4ZZKW3ETN+CLPYOCE4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santa Teresinha

Terça-feira
1 de Fevereiro de 2022
27 - Ano - Nº 2202

Pregão Presencial n.º 003/2022, resolvem celebrar o
presente contrato sob as seguintes cláusulas e condições:

O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob
o nº ____________________________, com sede administrativa na Praça Apio Medrado s/n Centro
Santa Teresinha - Bahia, s/nº., Centro, Santa Teresinha – BA, CEP ____________, por seu Prefeito
Agnaldo Figueiredo de Andrade, inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da
Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante denominado CONTRATANTE e do outro
lado, a empresa ___________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ___.___.___/___-__, neste ato representada
por seu Sócio Diretor, __________________________, portador do RG ___________________ e CPF
________________, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato para prestação de serviços, vinculado ao Pregão Presencial Edital nº
003/2022 e Processo Administrativo 025/2022, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá
pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais
disposições pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Este Contrato tem como origem o Pregão Presencial, Edital nº 003/2022, Tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Teresinha - BA, para
contratação de empresa para destinação final de resíduos sólidos urbanos (RSU) em aterro
sanitário durante o período de 12 (doze) meses.
1.2 Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as disposições e condições do Edital de Pregão Presencial nº.
003/2022, bem como a Proposta de Preços da CONTRATADA, Anexos e pareceres que formam o
procedimento licitatório.
1.3 O serviço contratado será realizado por execução indireta, e serão executados conforme
discriminado na proposta anexa.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de execução direta.
2.2. Os serviços serão executados na forma e local discriminado no Termo de Referência.
2.2.1. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos
necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados, conforme disposto no Termo de
Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações contidas no contrato por determinação legal a Contratada deverá:
A CONTRATADA se obrigada ainda a:
a) Efetuar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em
estrita observância das especificações no Termo de Referência e da Proposta apresentada pela
empresa;
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b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente contratação;
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
d) Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta Contratual:
e) Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado, registrando as ocorrências, bem como atestar o recebimento dos
mesmos;
b) Efetuar o pagamento pela prestação de serviço do objeto do presente Contrato de acordo com
o estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
c) Na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a titulo de compensação financeira,
aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo pagamento
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO
5.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços, objeto do presente
contrato, a importância estimada de R$__________ (_________________________), fixada de acordo
com o Edital de licitação Pregão n.º 003/2022.
- O preço dos serviços contratados poderá ser reajustado anualmente, na oportunidade da
prorrogação do contrato, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, divulgado pelo IBGE, ou por outro indicador que venha a substituí-lo
5.2. Na execução deste Contrato, as despesas relativas à pessoal representam um total de XX%
(XXXXX por cento), sendo os XX% (XXXXX por cento) restantes relativos a gastos com insumos,
impostos e diversos;
5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é da data de sua assinatura até 12 meses,
tendo início na data de sua assinatura.
6.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em
restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
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7.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente, após execução dos serviços, mediante apresentação do relatório dos serviços
realizados, e deverão ser atestados pelo Fiscal do Contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal
na Secretaria requisitante.
7.2. Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
7.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidões Negativas de Débitos
Previdenciários, Trabalhistas, FGTS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
7.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas e serviços
efetivamente prestados.
7.4. 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.
7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
7.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.
7.6. 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.
7.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
7.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO
8.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão após 12 (doze) meses e de acordo com
o disposto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante
solicitação da empresa vencedora, desde que acompanhada da documentação que comprove a
efetiva procedência do pedido.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão / Unidade
0501

Projeto/Atividade
2027

Elemento de Despesa
3.3.90.39

Fonte
15000000
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
0.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da
Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.
10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência e especificações do objeto contratual.
10.5. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:
10.5.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de
execução e da qualidade demandada;
10.5.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional
exigidas:
10.5.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
10.5.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
10.5.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
10.5.6. A satisfação do público usuário.
10.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos
no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.7. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
10.8. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.9. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
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sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
11.2. 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 da contratação.
11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666,
de 1993:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
IV - O atraso injustificado no início do serviço;
V - A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
não admitidas no Contrato;
VII - O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67
da Lei nº 8.666, de 1993;
IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do Contrato;
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XII - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII - A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XIV - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas, até que seja normalizada a situação;
XV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que
seja normalizada a situação;
XVI - A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos
prazos contratuais;
XVII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do Contrato;
XIVIII - O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
12.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
12.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
12.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
12.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
12.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:
12.5.1. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
12.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
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12.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
12.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.7.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
13.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa
prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por período não superior a dois (2) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
13.2 - O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.
13.3 - As multas aplicadas, após o regular procedimento administrativo, respeitado o
contraditório, serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida
no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão
cobradas judicialmente.
13.4 - A inexecução parcial ou total do contrato poderá sujeitar a contratada à suspensão ou à
declaração de sua inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.
13.5 - A multa por descumprimento do contrato corresponderá a 10% (dez por cento) do valor
global contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006,
e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
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16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Teresinha – BA, como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
16.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03
(TRÊS) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.
Santa Teresinha -Ba, .......... de ................ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Agnaldo Figueiredo de Andrade
Prefeito Municipal

Testemunhas:

____________________________________
Nome e CPF.:

____________________________________
Nome e CPF.:

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL

Número 003/2022

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a)
______________________________________, nacionalidade:____________________, estado civil: casado
( ) solteiro ( ), profissão:____________________________), portador do Registro de Identidade nº
____________________, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda,
sob o nº _____________________, residente à ______________________________, nº ____,
Bairro:______________, Cidade:___________________, CEP: ________________ como nosso
mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formularem ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame etc).
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_____ _____de __________________ de 2022

_________________________________
Assinatura do Representante Legal
Nome:______________________________________
CPF:_______________________________________
RG:_________________________________________

CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com sede
à _______________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.
Sra)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF
no ........................., Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”,
conforme o caso):
(

) nem menor de 16 anos.

(

) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
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Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA O CUMPRIMENTO
DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos:
(
) para os fins da parte final do inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que termos
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação.
(
) para os fins do inciso II do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que temos instalações,
aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do
poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

_______ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente
constituído da empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado
(Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
x

A proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 foi
elaborada de maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

x

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
PREGÃO PRESENCIAL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

x

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL quanto a
participar ou não da referida licitação;

x

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL
003/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

x

Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
Administração pública antes da abertura oficial das propostas; e

x

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO VIII

MODELO
PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
TELEFONE:
BANCO (NOME/Nº)
AGÊNCIA Nº:
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:

EMAIL:
CONTA CORRENTE Nº:

Objeto: Contratação de empresa especializada em destinação final (aterro sanitário) de resíduos
sólidos urbanos (RSU), do Município de Santa Teresinha, conforme especificações, quantidades
constantes no Anexo I-“Especificações técnicas do Objeto”, parte integrante e indissociável
deste Edital., e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.

Item

01

Discriminação dos
serviços
DESCARTE
RESÍDUOS
DOMICILIAR,
COMERCIAL E
FEIRA LIVRE.

Unid.

Quant.

Tonelada

250,09

Valor Unit.

Valor total

DE

DE

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
LOCAL, DATA

_______________________________
ASSINATURA E CARIMBO
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