EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2019
PREÂMBULO

1.1. O Município de Araporã/MG, através de sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo
Decreto nº 3624/2019, torna público que fará realizar, às 09h do dia de 09 de outubro de 2019, no
Setor de Licitações e Compras, situado na Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, sessão pública do
procedimento licitatório modalidade Concorrência Pública nº 005/2019, do tipo menor valor global,
para contrataçãode empresa especializada para Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos produzidos
no Munícipio de Araporã/MG quanto a sua disposição final (operação do aterro e manutenção do
aterro sanitário municipal), obedecendo todos os critérios de engenharia e normas operacionais
específicas, proporcionando o confinamento seguro dos resíduos,tudo de acordo com a Lei nº 8.666, de
21/06/93, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08/06/94 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/06, e,
ainda, planilha de preços unitários, Termo de referência(Projeto básico), demais anexos e com as
condições gerais e especiais do Edital.
1.2. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO VALOR GLOBAL
1.3. LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS:
O Edital CONCORRÊNCIA nº 005/2019, seus anexos e demais documentos pertinentes encontram-se
à disposição dos interessados, para exame, junto a Sessão de Compras e Licitações da Prefeitura
Municipal de Araporã/MG, situado na Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, em horário de atendimento, das
7h30as 11h e das 12h30 às 17h00, ou pelo site www.arapora.mg.gov.br, ou pelo telefone 34-32849516.
1.4.VISITA OBRIGATÓRIA AO LOCAL DOS SERVIÇOS: A visita ao local dos serviços será
realizada pelo responsável técnico ou qualquer preposto indicado pela Licitante, devidamente
credenciado, juntamente com um profissional do município nos dias 30 de SETEMBRO e 01 e 02 de
OUTUBRO de 2019, das 08h às 11h, e das 12h30m às 16h, sendo o lugar de encontro na Sessão de
Compras e Licitações, no endereço supramencionado, nos termos do item 1.4 deste Edital.
1.4.1. A visita ao local dos serviços objetiva que o licitante constate as condições de execução, efetue
levantamentos e tome conhecimento de todos os elementos necessários à elaboração da proposta e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, os quais visitarão os locais das obras e serviços
referidos neste edital. A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato.
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1.4.2. Será emitido ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS ao licitante que
efetivamente comparecer, que deverá ser apresentado no envelope nº 1 na data da abertura da licitação,
comprovando que a empresa realizou a referida visita por meio de preposto devidamente qualificado,
nos moldes do ANEXO VI deste Edital.
1.5. A Comissão Permanente de Licitações fornecerá elementos, informações e esclarecimentos
relativos a esta licitação, na Sessão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Araporã/MG,
situado na Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, em Sessão de Compras e Licitações - CEP 38.465-000,
Araporã/MG, Fone: (34) 3284-9516 – e-mail: licitacao@arapora.mg.gov.br, horário de atendimento,
das 7h30 às 11h e das 12h30 às 17h00.
1.6. As entregas dos envelopes ocorrerão na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações
da Prefeitura Municipal de Araporã/MG, situada na Rua José Inácio Ferreira, n. 58, centro, até o dia 09
de OUTUBRO de 2019 às xx horas.
1.7. Nos termos do §2º, art. 41, Lei nº 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos deste Edital
perante o Município de Araporã o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação.
1.8. Nos termos do § 1º, art. 41, Lei nº 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital
de licitação por irregularidade na aplicação Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.
113 da Lei.
1.9. De acordo com o § 3 o, a impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
1.10. Acolhida e dado provimento a petição contra o ato convocatório em qualquer um dos casos
previstos nos itens 1.8 e 1.9, será designada nova data para a realização do certame, caso a impugnação
trate das condições de elaboração da proposta, ou influir nessa elaboração.
1.11. Os pedidos de impugnações relacionados com a licitação DEVERÃO ser solicitados por escrito e
encaminhados à Comissão Permanente de Licitações, ATRAVÉS DO PROTOCOLO, no endereço
indicado no preâmbulo deste Edital, não sendo aceitos pedidos de impugnações formulados através de
“fax-simile” ou e-mail.
2. OBJETO DA LICITAÇÃO, VALORES, DO CREDENCIAMENTO e CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO
2.1.Objeto: Contratação de empresa especializada para Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
produzidos no Munícipio de Araporã/MG quanto a sua disposição final (operação do aterro e
manutenção do aterro sanitário municipal), obedecendo todos os critérios de engenharia e normas
operacionais específicas, proporcionando o confinamento seguro dos resíduos, conforme
especificações deste Edital e seus anexos.
2.1.2. São partes integrantes deste Edital:
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- ANEXO I - CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO PREPOSTO;
-ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO;
-ANEXO III – DECLARAÇÃO ART. 7º, INCISO XXXIII, CF/88;
-ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
-ANEXO V – DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006;
-ANEXO VI – ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS.
-ANEXO VII –TERMO DE REFERÊNCIA
- ANEXO – VIII – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS/ESTIMATIVOS
- ANEXO – IX – DEMONSTRATIVO DO BDI
- ANEXO – X - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

2.2.Valor global estimado é de R$ 3.260.175,04(três milhões, duzentos e sessenta mil, cento e setenta
e cinco reais e quatro centavos).
2.3. DOS PROCEDIMENTOS E CREDENCIAMENTO
2.3.1. Na data e hora marcadas no item 01 deste Edital a Comissão Permanente de Licitações
procederá ao credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, declarando
aberta a sessão da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019, oportunidade em que não mais aceitará
novos interessados, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os
Documentos da Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
2.3.2. - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, que será admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste edital, por
seu representado.
2.3.3. - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
I) Documento oficial de identidade do representante;
II) Procuração que comprove a outorga de poderes para representar a empresa e, em especial, formular
ofertas ou proposta de preços, assinar declarações e praticar os demais atos pertinentes ao certame, ou
documento de representação estatutária, no qual estejam expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigações no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado do
licitante, em decorrência de tal investidura.
III) Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação.
2.3.3.1 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos
documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato social ou outro documento
equivalente).
2.3.4 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não
impedirá a participação da licitante no presente certame (exceto o inciso III) mas impedira o
representante de se manifestar e de responder pela empresa.
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2.3.5 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, não sendo
permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
2.3.6 - A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar o ato constitutivo
devidamente arquivado na Junta Comercial, ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou documento
expedido pela Receita Federal, onde fique demonstrada e comprovada sua condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, para exercer seus direitos estabelecidos na Lei Complementar 123/06.
2.4. Poderão participar desta concorrência, os interessados que atenderem a todas as exigências deste
edital e seus anexos.
2.5. É vedada a participação nesta licitação de:
a)
empresas que não atenderem às condições deste edital;
b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
c) empresas que estejam suspensas de participar em licitação e/ou impedida de contratar com o
Município de Araporã/MG;
d) empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da
administração indireta;
e) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
f) pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os servidores do Município
de Araporã/MG;
g) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
h) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse comum;
i) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
j) Empresas que não possuem no seu ramo de atividade, código e descrição da atividade econômica
principal e/ou código e descrição das atividades econômicas secundárias, que não contemple o objeto
desta Concorrência.
3 - DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. As licitantes interessadas serão consideradas habilitadas no certame se atenderem os requisitos
deste edital e ainda apresentarem a seguinte documentação:
3.2 Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA (ENVELOPE Nº 01):
3.2.1. Cédula de identidade dos diretores ou sócios responsáveis pela empresa;
3.2.2. Certidão de registro comercial, no caso de empresa individual;
3.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores (expedido pelo Registro de Comércio ou Junta Comercial);
4
Diretoria de Compras e Licitações - Rua José Inácio Ferreira, 58 – Araporã/MG – CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 – licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br

3.2.4. Prova de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de
registro do ato de eleição da diretoria em exercício (expedida pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas);
3.3 Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL.
3.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J.);
3.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da
licitação;
3.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal em conjunto com Previdência Social, de
acordo com a Portaria nº 358/2014 (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Federais e a Dívida Ativa da União);
3.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela
Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem sua sede;
3.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pela
Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a licitante tem sua sede, com prazo de
validade em vigor (Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições/emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final da entrega dos envelopes);
3.3.6. prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S.), com a
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal, com prazo de validade em vigor;
3.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de
maio de 1943. (http://www.tst.jus.br/certidao);
3.3.7.a). As microempresas e empresas de pequeno porte, conforme exigido no Art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006 e alterações dadas pela LC 147/2014, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal de que trata o subitem 3.1.2
acima, mesmo que esta documentação apresente alguma restrição:
I)
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
II)
A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará na decadência do
direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
3.4. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
3.4.1. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, comprovando que a
empresa licitante possui capital mínimo no valor de R$ 326.017,50(trezentos e vinte e seis mil,
dezessete reais e cinquenta centavos) totalmente subscrito, integralizado e registrado até a data de
abertura indicada neste Edital, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para os
5
Diretoria de Compras e Licitações - Rua José Inácio Ferreira, 58 – Araporã/MG – CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 – licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br

serviços de engenharia (§ 3º do artigo 31 da Lei nº 8.999/93);
3.4.2. Apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício
financeiro, já exigível, na forma da lei, contendo a Certidão de Regularidade, emitido pelo Conselho
Regional de Contabilidade, respeitada a sua validade, ou outro documento que a substitua, conforme
determinado pelo Conselho Federal de Contabilidade, nos termos das Resoluções nº 825/98 e nº
871/2000, que comprovem a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizada por índices
oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a
substituição por Balancetes e Balanços Provisórios;
3.4.2.1. O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de fotocópia autenticada do Termo de
Abertura e de Encerramento, extraídos do LIVRO DIÁRIO, devidamente registrado na Junta
Comercial;
3.4.2.2. Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço na
forma da lei, cópias da publicação de:
I) Balanço Patrimonial;
II) Demonstração do Resultado de Exercício;
III) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
IV Publicação do Balanço em Jornal de Grande Circulação ou Diário Oficia;
3.4.3. Comprovação de capacidade financeira da empresa a ser avaliada mediante os seguintes
indicadores:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um vírgulazero) obtido da seguinte
forma:
ILC = AC / PC

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um vírgulazero) obtido da seguinte
forma:
ILG = AC + RLP ILG / PC + ELP

Índice de Endividamento (IE) igual ou inferior a 0,5 (zero vírgula cinco) calculado da seguinte
forma:
IE = PC + ELP / AT
ONDE:
AC – Ativo Circulante
PC – Passivo Circulante
ELP – Exigível à longo prazo
RLP – Realizável à longo prazo
AT – Ativo Total ELP
3.4.3.1. A Capacidade financeira deverá vir acompanhada de documento assinado por contador ou
técnico devidamente registrado no Conselho Regional Contabilidade (CRC), comprovado através da
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Certidão de Regularidade Profissional com validade da data do registro do livro diário, os quais
deverão ser extraídos da demonstração do balanço patrimonial e das demonstrações devidamente
registrado no órgão competente na forma da legislação vigente.
3.4.4. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, onde conste o prazo de validade e não havendo somente será aceita com data de
emissão não superior a 60(sessenta) dias.
3.5. DECLARAÇÕES:
3.5.1. Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito)
anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos
desempenhado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos,
podendo ser utilizado o ANEXO III do presente edital (modelo referencial de declaração de
regularidade em relação ao Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF/88).
3.5.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com a administração
pública, conforme ANEXO IV do presente edital.
3.5.3. Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais
para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será
entendida pela Comissão de Julgamento como concordância com o inteiro teor do EDITAL.
3.5.4. Declaração que preenche os requisitos da Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas
alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, no caso das microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme modelo do ANEXO V, a ser apresentada juntamente com os documentos
contidos no invólucro n.01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
3.5.5. Será permitida a transcrição dos modelos das declarações (ANEXOS III, IV e V) para
preenchimento em formulário próprio da empresa licitante, devendo, todavia, serem datadas, assinadas
e mantidos os termos e exigências originais.
3.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.6.1. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL:
3.6.1.1. Certidão de registro e quitação individual da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s)
detentor(es) do(s) atestado(s) e certidão(ões) de acervo técnico(CAT) utilizados para este licitação,
emitida pelo CREA, com validade posterior à data da sessão de abertura dos envelopes de habilitação,
devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes
domiciliados em outros Estados, a certidão emitida pelo CREA da respectiva região de origem deverá
conter o visto dos órgãos citados, somente quando da assinatura do Contrato.
3.6.1.2. Comprovação de capacidade operacional (empresa) e técnica-profissional da licitante,
comprovada através de Atestado(s) e Certidão(ões) de Acervo Técnico(CAT), fornecidas por pessoa
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jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado e chancelado no CREA, devendo conter
informações relativas às características técnicas e complexidades tecnológicas similares ou superiores
que comprove a execução dos serviços objeto licitado, ou seja, operação de aterro sanitário, devendo
conter o(s) nome(s) do(s) profissional(is), responsável(is) pela execução dos serviços, quantificação
dos serviços realizados, local e período de execução, ou seja, informações suficientes e claras para a
devida comprovação pelos membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
3.6.1.2.a. Para efeitos da comprovação da experiência técnico-profissional acima, será exigido
experiência de profissional(is) da licitante,engenheiro civil e/ou ambiental e/ou sanitarista responsável
pela execução dos serviços abaixo relacionados:

Operação e manutenção de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos compreendendo os
serviços de: espalhamento e compactação de lixo; execução de drenos de biogás e chorume;
recirculação de chorume em aterro sanitário; manutenção e conservação de vias internas; elaboração de
relatório de monitoramento e acompanhamento do aterro sanitário;

Britagem e manejo/processamento de resíduos de construção civil entulhos.
Observação: No que se refere a quantidade mínima estabelecida no alínea acima, será aplicada tão
somente para a comprovação da capacidade técnica operacional (empresa), sem que para o
profissional, será exigido de forma qualitativa, ou seja, sem exigência de quantidade mínima.

Beneficiamento através de picador mecânico de troncos e galhos de massa verde.
3.6.1.2.b). O Profissional deverá comprovar que a execução dos serviços anotados no acervo é
compatível com os serviços exigidos na planilha orçamentária do objeto licitado.
3.6.1.2.c). A licitante deverá comprovar o vínculo do(s) profissional(is) detentor(es) da(s)
certidão(ões) de acervo técnico(CAT) e do(s) atestado(s) através da apresentação de cópia autenticada
de 01 (um) dos seguintes documentos:
c.1). Da carteira de trabalho(CTPS) em que conste a licitante como contratante;
c.2). Do contrato social da licitante em que conste o(s) profissional(is) como sócio(s);
c.3). Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsável técnico, em que se crie
vínculo de responsabilidade técnica ou outro equivalente; ou
c.4). Caso o profissional ainda não tenha vínculo com a licitante, esta deverá apresentar uma
Declaração de contratação futura do(s) profissional(is) detentor(es) do atestado(s) e da certidão(ões)
apresentado(s), acompanhada da anuência com firma reconhecida do profissional.
3.6.1.3. Declaração com firma reconhecida do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certidão(ões) de
acervo técnico(CAT) e do(s) atestado (s)que aceita(m) participar da presente licitação, na qualidade de
responsável(is) técnico(s).
3.6.2. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL:
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3.6.2.1. Certidão de registro e quitação da licitante junto ao Conselho CREA da respectiva região da
Empresa Licitante.
3.6.2.2. Comprovação de capacidade técnica-operacional da licitante, comprovada através de
Atestado (s) e Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT), jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado e chancelado no CREA, devendo conter informações relativas às
características técnicas e complexidades tecnológicas similares ou superiores que comprove a
execução dos serviços objeto licitado, ou seja, operação de aterro sanitário, devendo conter o nome da
empresa licitante pela execução dos serviços, quantificação dos serviços realizados, local e período de
execução, ou seja, informações suficientes e claras para a devida comprovação pelos membros da
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
3.6.2.2.a). Para efeitos da comprovação técnica-operacional do item acima, será exigido experiência
da licitante execução dos serviços abaixo relacionados:

Operação e manutenção de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos, compreendendo os
serviços de: espelhamento e compactação de resíduos/lixo com uso de trator de esteiras; execução de
drenos de chorume e gás, recirculação de chorume; manutenção das vias de acesso do aterro;
Conservação e manutenção de instalações das edificações do aterro (salas operacionais). – 71
toneladas / mês

Britagem e manejo/processamento de resíduos de construção civil entulhos. – 155 toneladas /
mês

Beneficiamento através de picador mecânico de troncos e galhos de massa verde. – 132,5
toneladas / mês
3.6.2.2.b). A empresa e o(s) profissional(is) poderá(ão) apresentar 01 (um) ou mais atestados técnicos.
Para as quantidades exigidas para capacidade técnico-operacional serão aceitos somatórios de
atestados desde que os mesmos sejam relativos de períodos concomitantes de execução.
3.6.2.2.c).Os atestados de capacidade técnica, cujo os mesmos, que não tiverem registro/ chancela/ e
ou selo do CREA (conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), deverão estar acompanhados dos
respectivos contratos de prestação de serviços entre a empresa licitante e órgão/ empresa contratante.
3.6.2.2.d).Os atestados de capacidade em nome da empresa licitante com registro/ chancela/ e ou selo
do CREA (conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), ficam dispensados da apresentação do
respectivo contrato.
Obs.: O(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, preferencialmente, somente o (s) atestado (s) e/ou
certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, grifando com marca texto
os itens que comprovem as exigências para melhor visualização quando da análise por parte dos
membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
3.6.2.3. Declaração formal de disponibilidade sob as penas da lei, de veículos e máquinas necessários
para a execução dos serviços objeto deste Edital.
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3.6.2.4. Atestado de Visita Técnica emitido pela Comissão Permanente de Licitações. As Visitas
Técnicas serão ser realizadas nos dias e horários estipulados no item 1.4 deste edital. A empresa
licitante deverá realizar a visita apresentando carta de credenciamento do representante legal que irá
realizar a mesma bem como cartão CNPJ para emissão do documento;
3.7. As empresas deverão apresentar os documentos acima em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório ou por membro da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO
DE ARAPORÃ mediante cotejo com o documento original (desde que perfeitamente legíveis, no
momento da fase processual que esteja em andamento a critério da Presidente da Comissão
Permanente de Licitações), ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.
3.7.1. Os membros da Comissão Permanente de Licitações não autenticarão cópias simples de
documentos autenticados em cartório, somente cópia de documentos apresentados em ORIGINAL
para cotejo dos mesmos.
3.7.2. A documentação de Habilitação e Proposta de Preços deverão ser apresentados em envelopes
lacrados ou fechados com o título:
Município de Araporã/MG
Razão Social da Licitante
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 005/2019
Abertura: 09 de OUTUBRO de 2019 as 09h
Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
Município de Araporã/MG
Razão Social da Licitante
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº005/2019
Abertura: 09 de OUTUBRO de 2019 as 09h
Envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
3.8. As certidões que não tiverem especificados os seus prazos de validade, serão aceitas com 60
(sessenta) dias contados da data de expedição.
3.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
3.10. Será considerada INABILITADA a licitante que:
3.10.1. Não apresentar documentação em conformidade com as exigências ou deixar de apresentá-la;
3.10.2. Apresentar documentação cuja regularidade esteja vinculada à abertura e exame do conteúdo
do envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS.
3.10.3. Ocorrendo a inabilitação ou se todas as propostas forem desclassificadas a Administração
poderá solicitar a apresentação de nova documentação e/ou de novas propostas, escoimada(s) da(s)
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causa(s) que deu(ram) origem à ocorrência, conforme preconizado no inciso II, § 3º do art. 48 da Lei
nº 8.666/93
3.10.3.a). Na hipótese de adoção da previsão do subitem 3.10.3, o procedimento indicado deverá ser
levado a efeito no prazo de até 8 (oito) dias úteis, contados do recebimento da notificação por parte da
licitante, implicando, ainda, na apresentação de todos os documentos exigidos no item 3 e subitens,
independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa à inabilitação.
3.11. A licitante que for considerada inabilitada poderá retirar o envelope n.º 02- PROPOSTA DE
PREÇOS, devidamente fechado e indevassado, após o decurso do prazo para recurso ou depois de seu
julgamento.
3.11.1. O envelope PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes desclassificadas, ficará à disposição das
mesmas no Setor de Compras, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da previsão estabelecida no
subitem anterior. Não sendo retirado no aludido prazo, será incinerado.
4. DAS PROPOSTAS
4.1. A CARTA PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS deverá conter a especificação clara e
detalhada do objeto a ser fornecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes edital e
anexo, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:
4.1.1. Datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 1 (uma) via em papel timbrado da
licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a
procuração;
4.1.2. Número da CONCORRÊNCIA PÚBLICA e do Processo Licitatório;
4.1.3. Razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do
telefone, fac-símile e e-mail, quando houver, dados da conta bancária e dados da qualificação do
representante legal responsável pela assinatura do contrato.
4.1.4. Planilha de preço ofertado de acordo com as especificações do objeto licitado.
4.1.5. Deverá ter prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.
4.1.6. As propostas deverão vir acompanhadas de detalhamento de encargos sociais e BDI (Benefícios
e Despesas Indiretas), sob pena de desclassificação da mesma.
4.1.8. Cronograma físico-financeiro.
4.1.7. Detalhamento de todas as características do serviço ofertado, em conformidade com as
especificações constantes no Anexo VIII, deste Edital.
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4.2. A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado ou fechado, conforme item 3.7.2.
4.3. Declaração de atendimento a todas as especificações e condições do objeto do Edital da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 005/2019 e seus anexos, e de conhecimento de todas as cláusulas e
condições expressas na Minuta do Contrato;
4.4. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas, sendo que o Município de Araporã/MG não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente do resultado do processo licitatório.
4.5. Os preços ofertados pelas licitantes não sofrerão reajustes ou modificações, sob nenhuma hipótese.
4.6. A falta de qualquer um dos subitens acima descritos acarretará a desclassificação da proposta de
preços da licitante participante.
4.7. A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito à Comissão
Permanente de Licitações, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
4.8. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.9. Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à execução do objeto
desta licitação sem qualquer ônus para a Administração Pública, tais como: fretes, tributos, encargos
sociais e previdenciários.
4.10. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada
como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a
abertura das propostas.
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
5.1. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO VALOR GLOBAL.
5.2. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais a Comissão Permanente de Licitações
desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital, bem
como as que ofertarem preços manifestamente inexequíveis de acordo com os critérios estabelecidos
na Lei 8.666/93.
5.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, em igualdade de condições, far-se-á o desempate
de acordo com o § 2º do artigo 3º combinado com o § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93
5.4. No caso de participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no certame, será
assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as mesmas, observadas as
seguintes regras:
a). Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada.
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b). O Presidente da Comissão no momento de abertos os envelopes contendo as propostas comerciais
convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte que estiver participando da licitação, e
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10%
(dez por cento) ao valor da proposta mais bem classificada, para que apresente preço inferior ao da
melhor classificada, durante a sessão de abertura dos envelopes, sob pena de preclusão do direito de
preferência. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do item anterior.
5.5. Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser reduzida a termo, e
devidamente assinada pelo respectivo representante, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
b). Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I
do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
c). No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
d). Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
e). O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
5.6 – Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão
Permanente de Licitação.
5.7 – Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da classificação, por parte de
TODOS os licitantes (participantes e presentes na sessão) e atendidas as exigências legais pertinentes,
poderá a Comissão Permanente de Licitações, na mesma sessão em que comunicar o resultado da
classificação, proceder à abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS das empresas classificadas,
ou marcar outra sessão pública especialmente para esse fim.
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas com a contratação, ocorrerão à conta da(s) seguinte(s) rubrica(s) orçamentária(s):
02.10.01.15452.0051.20160.3.3.90.39 – FICHA 374
7. FONTES DE RECURSOS
7.1. Os recursos financeiros para execução do objeto desta licitação são oriundos do erário do Tesouro
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Municipal, compatíveis com o PPA e a LDO do município.
8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1. Os recursos obedecerão ao estabelecido no art. 109, da Lei nº 8.666/93, com modificações
introduzidas pela Lei nº 8.883/94 devidamente fundamentados e serão entregues no Protocolo da
Sessão de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Araporã/MG, situado na rua José Inácio
Ferreira, n. 58, Centro, nesta cidade.
8.2. Os recursos por correspondência deverão ser encaminhados ao Protocolo da Sessão de
Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Araporã/MG, dentro do prazo estipulado.
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Se a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a Nota de Empenho,
não assinar o contrato no prazo fixado pela Administração, recusar-se a entregar o objeto licitado,
deixar de entregar o objeto, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será declarada inidônea, pelo
prazo de até 2(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato ou instrumento equivalente e
das demais cominações legais.
9.2. O atraso injustificado na entrega da obra/serviços de engenharia, acarretará para a licitante
inadimplente multa de mora, na forma prevista no instrumento contratual (ANEXO II).
9.3. No caso de descumprimento total ou parcial da entrega da obra/serviços de engenharia, poderão
ser aplicadas à firma as seguintes sanções:
- Advertência;
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.4. Sem prejuízo das sanções previstas decorrentes de processos de responsabilização e aplicação de
penalidades decorrentes de atos de improbidade administrativa previstas na Lei nº 8429/92 e atos
ilícitos alcançados pela Lei 8666/93, poderão ser aplicadas as sanções previstas pela Lei Federal nº
12.846/2013 às pessoas jurídicas que praticarem atos lesivos contra a administração pública definidos
em seu Art. 5º nos seguintes termos:
9.4.1 - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;
9.4.2 - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos na Lei 12.846/2013;
9.4.3 - Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados 9.4.4 - no tocante a licitações
e contratos:
9.4.4.a). frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
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9.4.4.b). impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
9.4.4.c). afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
9.4.4.d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
9.4.4.e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;
9.4.4.f). obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou;
9.4.4.g). manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.
9.4.5. dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do
sistema financeiro nacional.
10. DO CONTRATO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. O licitante vencedor somente firmará contrato com a municipalidade após comprovação do
pagamento da garantia estabelecida no Item 11.
10.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da
assinatura do instrumento contratual, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução
devidamente quitada, indicando o engenheiro técnico responsável pela obra/serviços de engenharia a
ser executada e, somente após será emitida a respectiva ordem de serviço.
10.3. O Contrato poderá ser rescindido nos casos definidos na art. 78 e seguintes da Lei Federal nº
8.666/93 e suas posteriores alterações.
11. GARANTIAS
11.1. A CONTRATADA se obriga a depositar na tesouraria da Prefeitura Municipal de Araporã/MG,
antes da assinatura do contrato, a título de garantia para cumprimento de suas obrigações contratuais, a
importância correspondente a 5,0% (cinco por cento) do seu valor global, de acordo o art. 6º inciso VI
e art. 56,parágrafo 1º, inciso I e parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e com suas posteriores alterações.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PRAZO
12.1. Serão elaboradas medições periódicas e final, devidamente atestadas pela fiscalização técnica do
Município de Araporã. Os quantitativos considerados serão aqueles efetivamente executados e
constantes nas medições. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de faturas pela
empresa, em conformidade com as medições apresentadas e aceitas pelo servidor responsável e ou
comissão especialmente designada pela autoridade competente.
12.2. Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de
Serviço pelo órgão competente.
12.3. O Município de Araporã/MG rejeitará, no todo ou em parte, a obra/serviços de engenharia
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executado em desacordo com o contrato.
13. VISITA AO LOCAL DOSERVIÇOS
13.1. Os licitantes deverão vistoriar os locais de execução dos serviços a serem contratados.
13.1.1. A visita obrigatória aos locais dos serviços será realizada pelo responsável técnico ou preposto
da Licitante, devidamente credenciado, juntamente com um profissional do município nos dias 30 de
SETEMBRO e 01 e 02 de OUTUBRO de 2019, das 08h às 11h, e das 13h às 16h, sendo o lugar de
encontro no Departamento de Compras, no endereço supra mencionado, no qual deverá ser agendado
PREVIAMENTE a data e horário da visita a ser realizada, no endereço da sede da Sessão de
Licitações (Rua José Inácio Ferreira, nº 58, centro, nesta cidade), pelo telefone (34)3284-9516, ou pelo
e-mail: licitacao@arapora.mg.gov.br.
13.1.1.2. Todos os representantes dos licitantes interessados serão devidamente conduzidos pelo
engenheiro responsável do município, para constatar as condições de execução, efetuar levantamentos
e tomar conhecimento de todos os elementos necessários à elaboração da proposta e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos, os quais visitarão os locais dos serviços referidos neste edital. A
licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato.
13.1.2. Serão emitidos ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS e tal atestado será
juntado no envelope “DOCUMENTAÇÃO”.
14. REAJUSTES
14.1. O valor destes serviços é fixo e irreajustável.
14.2. Poderá ser aplicado realinhamento dos valores quando ocorrerem os casos previstos em lei,
devidamente comprovada a necessidade de tal medida.
14.3. Neste caso o reajuste será calculado de acordo com a variação do INCC – Índice Nacional do
Custo da Construção, divulgado pela FGV ou IBGE.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a fiscalização do Município, poderá a
CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar partes dos serviços, devendo os ajustes ser aprovados previamente pelo Município de
Araporã.
16. CONDIÇÕES GERAIS
16.1. Para participar do processo de abertura e julgamento a empresa deverá se fazer representar por
um sócio ou representante devidamente credenciado conforme modelo Anexo I;
16.2. Não será aceita a apresentação de documentos e propostas copiadas por fax ou enviadas por meio
eletrônico;
16.3. O Município de Araporã nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93, poderá suprimir ou acrescer em
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor os serviços contratados em acordo com a necessidade.
16.4. À Comissão Permanente de Licitações, além do recebimento e exame da documentação e das
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propostas, caberá o julgamento e obediência às disposições aqui estabelecidas, bem como decidir as
dúvidas ou omissões que por ventura surgirem, dúvidas estas que deverão ser encaminhadas até o 2º
dia útil anterior à data de entrega das propostas. As respostas serão proferidas diretamente
aosformulantes e disponibilizadas no site da Prefeitura de Araporã/MG
16.5. É facultada aos membros da CPL ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
16.6. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da
CPL em contrário.
16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Araporã.
16.9. É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de um licitante.
16.9.a). O credenciado será o único a intervir nas fases do Procedimento Licitatório respondendo,
assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto.
16.9.b). A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento/procuração do preposto
não inabilitará a licitante (inclusive a falta de reconhecimento da firma em cartório), mas impedirá o
preposto de se manifestar e por ela responder durante os trabalhos licitatórios.
16.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
16.11 – O Edital será fornecido gratuitamente em dispositivo multimídia do tipo CD/DVD/PEN
DRIVE, a ser fornecido pelo próprio licitante interessado, onde serão gravados os arquivos contendo
as instruções e condições para participação aos interessados, podendo também ser obtido todos os
arquivos no site oficial do Município (www.arapora.mg.gov.br). Podem os interessados obter melhores
informações junto a Comissão de Licitação, situada na Rua José Inácio Ferreira, n. 58, Centro, na
cidade de Araporã/MG, em horário de atendimento, das 07h30 às 11h00 e das 12h30 às 17h00m,
podendo-se obter maiores informações pelo telefone (34)3284-9516 ou pelo e-mail
licitacao@arapora.mg.gov.br.
16.12. Fica assegurada a Autoridade Superior competente, mediante justificativa motivada, o direito de
a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogá-la em um todo
ou em parte.
16.14. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado,
sem expressa anuência do Município (Contratante).
16.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao(a) Presidente da CPL, no endereço
citado no preâmbulo desse Edital, pelo telefone (34) 3284 – 9516, ou pelo e-mail
licitacao@arapora.mg.gov.br, das 7h30 às 11h00 e das 12h30 às 17h00, de segunda a sexta-feira, em
dias de expediente, em até 02 (dois) dias úteis imediatamente anterior à data de julgamento desta
licitação.
16.16. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, após exaurir os recursos na esfera
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administrativa, elege-se como foro competente o de Tupaciguara- Estado de Minas Gerais, com
exclusão de qualquer outro.
Prefeitura Municipal de Araporã/MG, aos 04 de setembro de2019.

________________________________________________
CÁSSIA FARIA BORGES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO PREPOSTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019
PROCESSO Nº 089/2019
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG
Ref: Credenciamento de Preposto/PROCURAÇÃO PREPOSTO

Prezados Senhores,

Pelo presente, credenciamos o Sr. ____________________, natural de __________________, Estado
de ___________, residente e domiciliado à ___________________, na cidade de ________________,
Estado de ___________ portador do CPF/MF nº __________ CI/RG nº ______________ para
representar nossa empresa, em todos os atos e reuniões da Concorrência Pública nº 005/2019, ficando
autorizado a assinar atas, rubricar propostas e documentos, apresentar impugnações e contestações,
interpor recursos, receber intimações e notificações, enfim praticar todos os atos administrativos,
referente a presente licitação. _______________,____ de __________ de 2019.

Assinatura e Carimbo da Firma
(Assinatura do responsável da empresa COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)
Carimbo do C.N.P.J da Firma.
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019
PROCESSO Nº 089/2019
CONTRATO Nº???/2019
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE ARAPORÃ, ESTADO DE MINAS GERAIS, E A EMPRESA_____________.

Pelo presente instrumento que entre si celebram: o MUNICÍPIO DE ARAPORÃ, Estado de Minas
Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José Inácio Ferreira, nº 58, nesta
cidade de Araporã, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.098.510/0001-49, neste ato representado pelo
ilustre Sr. ROBERTO NASCIMENTO ROCHA, Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e
Serviços Urbanos, brasileiro, agente político nomeado, inscrito no CPF sob o nº 621.327.176-72,
portador de RG nº MG11.136.652, residente e domiciliado na rua Abílio Ferreira Borges, n.º 53,
Bairro Alvorada, na cidade de Araporã/MG, no uso de suas atribuições legais conforme Decreto
Municipal n. 3219/2017, doravante denominado CONTRATANTE e, _______________, empresa
cadastrada no CNPJ Sob o nº _____________, instalada no (endereço), neste ato representada por
quem de direito, simplesmente designada de CONTRATADA, observado o dispositivo na Lei
nº.8.666/93, Lei Complementar n° 123/06, e, ainda, planilha de preços unitários, Termo de
referência(Projeto básico), demais anexos e com as condições gerais e especiais do Editalde
Concorrência Pública nº 005/2019, ficam justos e contratados sob as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS
O presente contrato tem fundamento firmado nos termos do processo n. 089/2019, procedimento
licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 089/2019, cuja homologação e
adjudicação do objeto, deu-se a favor da empresa ora CONTRATADA obedecida as normas dispostas
na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. O objeto do presente processo trata-se da contratação de empresa especializada para
Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos produzidos no Munícipio de Araporã/MG quanto a sua
disposição final (operação do aterro e manutenção do aterro sanitário municipal), obedecendo todos os
critérios de engenharia e normas operacionais específicas.
20
Diretoria de Compras e Licitações - Rua José Inácio Ferreira, 58 – Araporã/MG – CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 – licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS DE EXECUÇÃO
3.1. O regime de execução da obra e serviços de engenharia especificados na CLÁUSULA
SEGUNDA será indireto, na modalidade de sob o regime de empreitada global por preço unitário,
compreendendo material e mão de obra, ficando a CONTRATADA responsável pelo fornecimento de
material e mão de obra.
3.2. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de acordo com os respectivos projetos,
observando as normas técnicas exigidas, material, mão-de-obra e o estabelecido nos documentos infra
mencionados, integrantes do processo de licitação e agora deste instrumento, como se transcrito
fossem em sua íntegra:
a) CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 089/2019;
b) Termo de referência(Projeto Básico) e “Planilha Orçamentária de preços unitários”;
c) proposta de preços da Contratada.
3.3. A CONTRATADA se obriga a realizar as serviços de engenharia, objeto deste contrato, dentro da
melhor técnica, devendo dispor no local de todo equipamento necessário, e o que se fizer necessário ao
desenvolvimento do Cronograma Físico-Financeiro, proposto, ainda que não relacionados totalmente
na proposta, prestando rigorosa observância às normas, ordens e instruções de fiscalização, observando
quanto aos materiais o critério de melhor qualidade e resistência, e quanto aos cálculos, as normas
técnicas rigorosamente em vigor.
3.4. No que se refere aos materiais, o controle de sua qualidade será feito pela fiscalização do
Município de Araporã/MG e, em concordância com normas específicas e aprovação final do Gestor da
obra especialmente designado.
3.5. Caso a CONTRATADA utilize material sem a prévia fiscalização, os serviços serão desfeitos e
refeitos novamente utilizando-se os materiais aprovados, não havendo por isso qualquer indenização
ou compensação.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
4.1. DA CONTRATANTE:
4.1.1. Liberar as áreas destinadas ao serviço;
4.1.2. empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Edital
de licitação e seus anexos;
4.1.3. proceder às medições periódicas dos serviços efetivamente executados;
4.1.4. Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na contratação;
4.1.5. Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração especialmente designado, a
execução dos serviços ora contratados;
4.1.6. Averiguar as condições e a qualidade dos serviços de engenharia que serão entregues e se os
mesmos atendem ao exigido na Cláusula Terceira deste instrumento.
4.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços de engenharia que estiverem fora do prazo das
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especificações previstas nesta contratação.
4.2. DA CONTRATADA:
4.2.1. Executar os serviços conforme especificações estabelecidas no Edital de Licitação, documentos
técnicos e anexos, empregando boa técnica e materiais de primeira qualidade;
4.2.2. Iniciar e entregar os serviços dentro do(s) prazo(s) previsto(s) no Cronograma Físico-financeiro;
4.2.3. Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra
(especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer
natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias para a fiel execução
dos serviços objeto deste instrumento;
4.2.4. Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das
autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos
serviços, a disciplina, a segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação em
vigor;
4.2.5. Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;
4.2.6. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, por si e/ou seus
prepostos;
4.2.7. Executar os serviços de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira deste instrumento;
4.2.8. Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos
aos serviços executados ou em execução;
4.2.9. Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo,
quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às
especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;
4.2.10. Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico-Financeiro,
atendendo às convocações da CONTRATANTE;
4.2.11. Sempre que solicitada, apresentar os ensaios dos materiais que estiverem sendo utilizados nos
serviços;
4.2.12. Cumprir todas as normas de segurança do trabalho e manter permanentemente um posto de
primeiros socorros para atendimento de eventuais acidentes, a cargo de pessoa habilitada e com
disponibilidade de condução;
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4.2.13. Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços durante a execução do contrato, inexistindo,
por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou
deteriorações;
4.2.14. Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a
fornecer à CONTRATANTE;
4.2.15. Entregar os serviços no prazo estipulado neste instrumento.
4.2.16. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.2.17. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
4.2.18. Apresentar no ato da assinatura do presente termo, o comprovante de depósito junto à
tesouraria da Prefeitura Municipal de Araporã, a título de garantia para cumprimento de suas
obrigações contratuais, a importância correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor global do
presente instrumento, tudo em acordo com o art. 6º inciso VI e art. 56 parágrafo segundo da Lei
8.666/93 e com suas posteriores alterações, sendo que esta garantia poderá ser feita através de caução
em dinheiro (REAL), título da dívida pública, seguro garantia ou carta fiança bancária, tudo em acordo
com os termos do Item 11 do Edital de licitação.
4.2.19. Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura deste instrumento,
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução devidamente quitada, indicando o(s)
engenheiro(s) técnico(s) responsável(is) pelos serviços a serem executados, após a qual será emitida a
respectiva ordem de serviço.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato;
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Pelos serviços contratados e efetivamente executados o CONTRATANTE pagará a
CONTRATANTE o VALOR GLOBAL estimado de R$ ____________
5.2. O pagamento será efetuado através de medições parciais, em moeda corrente do país, após a
expedição do Termo de Recebimento Parcial efetuado pelo gestor responsável pela fiscalização do
contrato.
5.3. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os custos diretos e
indiretos para a completa execução dos serviços, inclusive mão de obra e material.
23
Diretoria de Compras e Licitações - Rua José Inácio Ferreira, 58 – Araporã/MG – CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 – licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br

CLÁUSULA SEXTA - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO
6.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO - Será feito em caráter provisório o recebimento dos serviços
pelo esponsável por seu acompanhamento/fiscalização e/ou Comissão de Vistoria, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da
conclusão dos serviços por parte da CONTRATADA;
6.2. O recebimento DEFINITIVO da obra/serviços processar-se-á de acordo com as normas vigentes,
observados os seguintes prazos com lavratura dos termos correspondentes:
a) para observação da obra/serviços: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório;
a.1) Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o recebimento provisório e o
definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, às suas custas, as substituições e reparações
reclamadas em conseqüência de vícios de execução porventura existentes, que forem identificados
nessa fase.
b) para recebimento definitivo, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação,
nos termos do artigo 73, I, “b”, da Lei n.º 8.666/93, e alterações, considerando esta data como término
dos serviços.
6.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra ou do serviço e dos materiais empregados, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos no contrato e nas leis pertinentes.
6.4. O Município de Araporã/MG rejeitará, no todo ou em parte, a obra / serviço executado em
desacordo com o contrato.
6.5. A CONTRATADA se obriga a desfazer e refazer dentro do prazo assinalado pelo Município,
qualquer dos serviços que, a juízo de fiscalização, apresente defeito ou erro de execução.
6.6. Recebida os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e
segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei.
6.7. A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver perfeitamente de acordo com
o contrato e demais documentos que dele fazem parte.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO
7.1. O prazo para execução dos serviços é de 12(doze) meses, contados do recebimento da respectiva
ORDEM DE SERVIÇO, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.
7.2. À CONTRATADA será facultado pedir prorrogação de prazo somente quando ocorrer interrupção
dos serviços determinada por um dos seguintes atos ou fatos:
24
Diretoria de Compras e Licitações - Rua José Inácio Ferreira, 58 – Araporã/MG – CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 – licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br

a) falta de elementos técnicos para o andamentos dos trabalhos, quando o fornecimento deles couber
ao CONTRATANTE;
b) ordem escrita do CONTRATANTE para restringir ou paralisar os serviços no interesse da
administração;
c) motivo de força maior.
7.3. Nos casos acima mencionados, o requerimento da CONTRATADA deverá ser protocolado em
prazo não superior a 30(trinta) dias corridos da data do ato, fato ou evento alegado como causa do
atraso.
7.4. As prorrogações autorizadas serão concedidas independente de alteração contratual, mas sempre
precedidas de comunicação escrita do CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão através de recursos consignados na(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 02.10.01.15452.0051.20160.3.3.90.39 – FICHA 374
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos, além das situações previstas na Lei Federal
Nº 8.666/93:
a) por mútuo acordo entre as partes;
b) por iniciativa do Município, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer:
- falência ou concordata; - descumprimento pela CONTRATADA de qualquer cláusula contratual; atraso no cronograma dos serviços, por motivo não justificado, se superior a 30 (trinta) dias.
9.2. Na hipótese da ocorrência da rescisão a CONTRATADA receberá o valor dos serviços já
executados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES
10.1. DA ALTERAÇÃO – Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade (supressão ou
acréscimo), poderá ser determinada pela Administração Pública ou por acordo das partes nos casos
previstos no artigo 65, I e II, da Lei n° 8.666./93, observado o limite estabelecido no parágrafo
primeiro do referido dispositivo legal.
10.2. Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido ao disposto nos
arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 21 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS
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11.1. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV da Lei nº
8.666/93 a Contratada poderá incorrer nas seguintes multas:
a) 1% (um por cento) ao dia sobre o valor global do contrato pelo atraso na entrega, até o limite de 20
(vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, se por culpa da CONTRATADA for o mesmo
rescindido, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.
11.2. Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração contratual.
11.3. O valor referente às multas será descontado do pagamento a que fizer jus a CONTRATADA.
11.4. As multas previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, além da aplicação da multa prevista no item 11.1
deste Edital, poderá a CONTRATANTE, garantida prévia defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em
processo administrativo, aplicar as seguintes sanções à contratada: 12.1.1 - Advertência;
12.1.2 - Suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE em função da natureza e
da gravidade da falta cometida, sendo:
a) Por 6 (seis) meses - quando a contratada incidir em atraso de obra ou serviços que lhe tenham sido
adjudicados, através de licitação, ou recusar, injustificadamente, assinar o contrato ou recusar a
cumprir com a proposta apresentada no processo licitatório.
b) Por 1 (um) ano - quando a contratada fornecer material(is) de qualidade inferior ou diferente das
especificações contidas no contrato.
c) Por até 2 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos à CONTRATANTE.
12.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, considerando para
tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem como, por desacato a servidor da
CONTRATANTE.
12.3. O ato de declaração de inidoneidade, será proferido pela Autoridade Superior e publicado no
Diário Oficial do Estado, e perdurará enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a contratada ressarcir à
CONTRATANTE os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
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12.4. Sem prejuízo das sanções previstas decorrentes de processos de responsabilização e aplicação de
penalidades decorrentes de atos de improbidade administrativa previstas na Lei n. 8429/92 e atos
ilícitos alcançados pela Lei 8666/93, poderão ser aplicadas as sanções previstas pela Lei Federal n.
12.846/2013 às pessoas jurídicas que praticarem atos lesivos contra a administração pública definidos
em seu Art. 5º.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, com expressa renúncia de
qualquer outro, para dirimir os eventuais litígios oriundos do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da cláusula nona, atendida a conveniência
administrativa na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
14.2. Os casos omissos, assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, cujas
normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que dela não se faça menção expressa, bem
como na Legislação que rege as normas Administrativas.
14.3. A presente contratação vincula-se em todos os seus termos ao edital de licitação e à proposta do
licitante vencedor.
E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para os efeitos legais, perante 02 (duas) testemunhas.
Araporã/MG, aos _____ de _________ de2019.
Sr. ROBERTO NASCIMENTO ROCHA
Secretário Municipal de Obras, Infra estrutura e Serviços Urbanos Município de Araporã/MG

CONTRATANTE CONTRATADA
Representante legal

TESTEMUNHAS:
Nome:
Identidade/CPF:
1ª testemunha
Nome:
Identidade/CPF:
2ª testemunha
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ANEXO III
DECLARAÇÃO ART. 7º, INCISO XXXIII, CF/88

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019
PROCESSO Nº 089/2019

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em
participar da CONCORRÊNCIA nº 089/2019, promovida pelo MUNICÍPIO DE ARAPORÃ, declara
sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei
nº 6.544, de 22 de Maio de 1989, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo
7º, da Constituição Federal Brasileira e ainda ao item 6.2., “e”, declaramos que a empresa não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Local, ...... de .................. de 2019
(assinatura) (nome e RG do representante legal da empresa proponente)
Obs1: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
Obs2: 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
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019
PROCESSO Nº 089/2019
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em
participar da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 005/2019, promovida pelo Município de Araporã,
declaro, sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa
mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública
Direta, Indireta ou Autárquica.

Local, ----- de ------------- de 2019
(assinatura) (nome do representante legal da empresa proponente)

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
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.
123/2006
(Apresentar em papel timbrado da empresa)

Ao
MUNICÍPIO DE ARAPORÃ
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência Pública nº 005/2019
Processo n. 089/2019

Proponente:
Razão Social:
CNPJ nº.

_________________________________, sediada na rua_____, n._____,(cidade), __ (Estado), inscrita
no CNPJ sob nº __________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n. _____ e do CPF n. ______, e do
seu contador, o(a) Sr(a) __________, portador do CRC n. ______, DECLARA EXPRESSAMENTE,
para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2019, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:
A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei
Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014.
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e alterações, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide
nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas
pela Lei Complementar 147/2014.
Local, ..., de .................. de 2019
(Representante legal – carimbo do CGC)

*Esta declaração deverá ser entregue devidamente assinada pelo responsável legal da empresa.
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com a credencial e fora da documentação
contida no envelope n. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigido nesta licitação, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto
Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014
anexandotambém a Certidão da Junta Comercial comprobatório de seu enquadramento como ME
ou EPP, conforme artigo 8º da DNRC nº 103 de 30/04/2007, com data de emissão não superior a 60
dias consecutivos e/ou Comprovação de Inscrição como Optante pelo Simples Nacional.
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ANEXO VI
ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS
(MODELO REFERENCIAL)

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG
Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 005/2019
Processo n. 089/2019

Objeto: Execução de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para
Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos produzidos no Munícipio de Araporã/MG quanto a sua
disposição final (operação do aterro e manutenção do aterro sanitário municipal), obedecendo todos os
critérios de engenharia e normas operacionais específicas, com visita ao local dos serviços marcada
para os dias 30 de SETEMBRO e 01 e 02 de OUTUBRO de 2019.
Data de abertura pública: 09/10/2019 – 09h

Em cumprimento ao estabelecido no Ato convocatório, declaramos, para os devidos fins, que a
empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________________,
representada neste ato pelo Sr. ____________________________, CPF N°______________, realizou
nesta data visita ao local dos serviços e inspeção prévia nos locais e cercanias, tomando conhecimento
de todos os aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços de
engenharia, ficando ciente de todas as condições a serem consideradas na formulação da proposta
financeira, referente ao Ato convocatório supra mencionado.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração.
Araporã/MG, __ de ____ de2019.
Assinatura do responsável (preposto do Município de Araporã)
(OBS. Esta declaração deverá constar do Envelope de HABILITAÇÃO da empresa).
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ANEXO – VII
TERMO DE REFERÊNCIA
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
1) Objetivo da Contratação:
Contratação de empresa especializada para Gerenciamento deresíduos sólidos urbanos produzidos
no Munícipio de Araporã/MG quanto a sua disposição final (operação do aterro e manutenção do
aterro sanitário municipal), obedecendo todos os critérios de engenharia e normas operacionais
específicas, proporcionando o confinamento seguro dos resíduos.
2) Descrição do Item:
Contratação de empresa para operação e manutenção ambiental do aterro sanitário municipal
(Resíduos sólidos urbanos, resíduos da construção civil e resíduos de poda e galhada).
3) Justificativa:
O Município, necessita realizar a contratação de empresa especializada para realizar o
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos quanto a sua destinação final e assim se adequar a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e demais normas previstas pela legislação e órgãos do meio ambiente.
4) Características dos serviços e do Município:
O serviço será realizado diariamente na área de disposição final de resíduos do município de
Araporã/MG. O Município conta com uma população estimada de 6.804 habitantes (IBGE 2018),
encontra-se na região norte do Triângulo Mineiro, a 125 km de Uberlândia e 700 km da capital Belo
Horizonte. Considerando a produção per capta diária de produção de lixo, estima – se que um
Município com essas características produza a média mensal de 142,00 toneladas / mensais de resíduos
sólidos urbanos, média de 310,00 toneladas de resíduos de construção e demolição civil (entulhos), e
média de 265,00 toneladas de resíduos de poda e galhadas. Diante deste cenário, o Município de
Araporã/MG, visa o manejo e o Gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e sua destinação
adequada, bem como disponibilizando e reciclando os resíduos de construção e demolição com vistas
ao seu reaproveitamento.
5) Condições de prestação de serviço ou fornecimento dos produtos:
a) Operação e manutenção ambiental do Aterro Municipal de Araporã/MG
Define-se como sendo um conjunto de ações de gerenciamento de resíduos recebidos no Aterro
que serão dispostos de forma adequada, obedecendo os critérios de engenharia e normas ambientais
(ABNT/ FEAM-MG/ Resoluções Conama e Demais Órgãos Reguladores), visando a minimização dos
impactos causados. Caberá a Empresa contratada a adoção de práticas de aferição e controle ambiental
do Aterro Sanitário do Município, bem como o manejo de todos os resíduos que adentram no aterro,
tão logo se implemente as trincheiras de lixo e líquidos percolados (chorume) e implementação da área
de recebimento de entulhos e demais resíduos. Em linhas gerais a Contratada realizará toda a gestão
dos resíduos recebidos no aterro, bem como seu controle e destino adequado. Os resíduos de
características perigosa (Resíduos Classe I) definidos pela Norma da ABNT NBR 10.004, não poderão
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ser recebidos no aterro municipal, os mesmos deverão ser separados e disponibilizados para a
Contratante (Prefeitura) que fará a devida destinação
a.1 - A Contratada deverá possuir para a operação do Aterro, 01 (um) trator de esteiras com lâmina
angulara e capacidade mínima de 150 HP, peso operacional de 16 (dezesseis) toneladas; 01 (um)
caminhão basculante trucado com capacidade para 10 m3 que será compartilhado com a atividade da
área de britagem e triagem de entulhos; 01 (uma) retroescavadeira com potência mínima de 72HP que
será compartilhada com a atividade de britagem e triagem de entulhos; 01 (um) caminhão PIPA com
capacidade do tanque de 6.000 litros; 01 (um) triturador móvel de resíduo de construção civil com
capacidade de 5 a 25 toneladas/hora de britagem, incluindo 01 (um) operador de britagem,
manutenção, materiais e insumos necessários; 01 (um) triturador de galhos acoplado a um trator de
pneus de 122 cv, incluindo 01 (um) operador. Para os serviços administrativos, a contratada deverá
dispor de; 01 (uma) Caminhonete cabine simples motor flex 104 CV, motor 1.6. Todos os
equipamentos deverão estar em boas condições de conservação e apresentação (pintura/ pneus/ luzes e
setas e item obrigatórios de segurança). Os caminhões pipa e basculante deverão ter no máximo 05
(cinco) anos de fabricação ao longo do contrato. O Trator de Esteiras e Retroescavadeira deverão ter
no máximo 06 (seis) anos de fabricação ao longo do contrato. Veículos de apoio e demais
equipamentos não poderão ultrapassar 05 (cinco) anos de uso ao longo do contrato.
a.2 – A equipe operacional e administrativa deverá ser composta por 01 (um) Engenheiro Civil /
Ambiental / Sanitarista, que ficará responsável por todo o gerenciamento da área do aterro, gestão de
pessoas e gestão operacional do empreendimento, 01 (um) encarregado operacional do serviços de
gerenciamento do aterro , 02 (dois) motoristas de caminhões, 04 (quatro) operadores de máquinas,
07 (sete) ajudantes de serviços gerais (garis), responsáveis pela limpeza, asseio e conservação da
área do aterro, 02 (dois) apontadores com escala 12X36h para os serviços de acompanhamento da
pesagem dos resíduos recebidos (pesagem balança), os mesmos trabalharão em conjunto com a equipe
de pesagem da Prefeitura Municipal, 02 (dois) vigias noturnos em escala 12X36h para os serviços de
controle e guarda de materiais e equipamentos e impedimentos de ações de roubos e depredações , 01
(um) auxiliar de escritório, para controle de documentação e notas fiscais, impressão de documentos
e relatórios, organização da parte administrativa do aterro municipal, 01 (um) pedreiro oficial ou
similar, para manutenção hidro sanitário, pintura em geral, corte e poda de mato e grama, pequenas
instalações elétricas (tomadas e interruptores), construção de drenos de biogás e chorume, montagem
de mangueiras de recirculação de chorume, etc. Estes funcionários deverão estar devidamente
uniformizados e padronizados , ou seja, portando seus equipamentos individuais de segurança (EPI’s).
a.3 – A Contratada deverá manter em perfeitas condições de trafegabilidade as vias internas de frentes
de serviços, de forma que os veículos que venham descarregar seus resíduos sólidos possam circular
em total segurança. A manutenção das pistas de rolamento compreende o reparo da pavimentação,
sempre que se fizerem necessários, com utilização de material granular que apresente índice de
compactação aceitável.
a.4 - As vias internas de serviço devem ser mantidas em pavimento primário (britas e cascalhos), sendo
que a Contratada deverá as manter em perfeitas condições de trafegabilidade, em qualquer época do
ano, mas, principalmente no período de chuvas.
a.5 – A Contratada deverá evitar acúmulo de água em qualquer área e assegurar boas condições de
tráfego aos veículos.
a.6 – O sistema de tratamento dos líquidos percolados será executado através do sistema de lagoas de
retenção e recirculação do chorume dentro da própria massa do lixo do aterro este ficando a cargo
exclusivo da empresa contratada, eventualmente, caso o município disponha de sistema capaz de
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receber a carga orgânica proveniente do chorume, tendo em vista os avanços tecnológicos, parte deste
efluente, será transportado em caminhão específico para lançamento na rede de esgoto ou estação de
tratamento. Caso ocorra essa disponibilidade o município se encarregara do seu transporte e destino.
a.7 – A drenagem vertical do biogás produzido no aterro deverá ser constituída por tubos de concreto
tipo CA 01, (em cada trincheira) de diâmetro de 60 cm (concreto armado), preenchidos internamente
com pedra tipo “rachão”. Todo o prolongamento dos drenos de acordo a evolução da célula de lixo
ficará sob responsabilidade da empresa contratada, bem como a manutenção e conservação dos drenos
já instalados e os que serão instalados ao longo da gestão do contrato com a Prefeitura.
a.8 – Monitoramento Ambiental – A empresa Contratada deverá efetuar monitoramento ambiental do
aterro de forma atender aos órgãos de controle ambiental e legislação vigente, deverão ser realizadas
coleta mensal do efluente produzido pelo aterro (chorume) e das águas superficiais e subterrâneas.
a.8.1 – O monitoramento dos corpos hídricos deve abranger a coleta bimestral das amostras, à
montante e à jusante da área do aterro, realizando-se análises laboratoriais (Condutividade Elétrica,
Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de
Oxigênio(DQO), pH de campo, Escherichia Coli. Coleta Bimestral de águas superficiais que
Margeiam o aterro (córregos, rios, riachos, 02 pontos, 01 à jusante e 01 à montante da linha
imaginária do limite geográfico do aterro).
a.8.2 – O monitoramento do efluente líquido produzido pelo Aterro deverá abranger a coleta semestral
em dois pontos distintos da lagoa de retenção de chorume (Condutividade Elétrica, Oxigênio
Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio(DQO),
pH de campo, Cloreto, Nitrato Total, Sólidos Sedimentáveis, Fósforo Total, Cromo Total, Cadmio
Total, Níquel Total.
a.8.3 – O monitoramento das águas subterrâneas, oriundas dos poços de monitoramento instalados no
Aterro deverá abranger a coleta trimestral, quatro pontos de coleta (Condutividade Elétrica, Oxigênio
Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio(DQO),
pH, Condutividade Elétrica, Cloreto, Nitrato Total, Nitrogênio Amoniacal, Cobre Total, Cromo Total,
Chumbo Total, Zinco Total, Escherichia coli. (Coleta trimestral dos 03 Poços a Jusante e 01 Poço a
Montante).
a.9 – Os parâmetros a serem monitorados e analisados deverão estar baseados nas normas ABNT NBR
ISO/ IEC 17025, métodos EPA.
a.10 – A drenagem e captação de líquidos percolados serão executados através de drenos abertos no
interior das trincheiras de resíduos sólidos sendo preenchidos com rachão e cobertos com lona plástica
preta.
a.11 – Operacionalização do Aterro, Unidade de Britagem de Resíduos de Construção Civil e Unidade
de Beneficiamento de Troncos e Galhos de Massa Verde.
a.11.1 – A quantidade média inicial de resíduos sólidos oriundos da coleta e transporte de resíduos
sólidos regularmente descartados pela população a serem recebidos na área do aterro é de 142
toneladas por mês;
a.11.2 – A operação e manutenção do aterro deverão ser executadas, com atendimento integral das
especificações pertinentes neste Edital;
a.11.3 – A metodologia operacional proposta deverá seguir às melhores técnicas consagradas a aterros,
consistindo no espalhamento, compactação, conformação, confinamento e cobertura diária dos
resíduos vazados/ descartados no aterro e seguir rigorosamente as etapas estabelecidas, definindo as
diretrizes e as condições julgadas necessárias para a execução dos serviços.
a.11.4 – Deverá ser mantido estoque permanente de cascalho, cimento, pedra rachão, brita, cal para
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pintura, cola branca base PVA, areia média, blocos, tubos, e tudo mais que for necessário à operação e
manutenção do Aterro, higienização e limpeza das áreas administrativas, asseio e conservação de toda
área do Aterro;
a.11.5 – A balança rodoviária deverá ter a sua operação através de manutenção adequada e aferição
periódica a cada ano de acordo com os padrões do INMETRO, caberá a empresa contrata a inspeção e
manutenção mensal da mesma, esse serviço deverá ser realizado por técnicos especializados da
empresa, ficando a cargo da mesma, se necessário, a calibração e ajuste de painel de controle de
pesagem. A impressora e demais periféricos necessários para operação da balança são de
responsabilidade da Prefeitura, caso algum equipamento eletrônico da balança se danifique, tais como
impressora, módulo de pesagem, computador/cpu e similares, este reparo ficará a cargo da
contratante/Prefeitura. A manutenção predial, limpeza e conservação da casa da balança, bem como o
fornecimento de formulários (papelaria) e fitas (papelaria) para impressão dos tickets serão de
responsabilidade da empresa contratada (empresa);
a.11.6 – A empresa contratada deverá manter instalada ao longo do contrato, 01 (uma) Unidade de
Britagem dos Resíduos de Construção e demolição que receberá todos os resíduos de construção e de
demolição produzidos no município, estima-se uma quantidade mensal de 310,00 toneladas/ mensal de
resíduos de construção e demolição (entulhos);
a.11.7 – A empresa contratada deverá manter instalada ao longo do contrato, 01 (uma) Unidade de
beneficiamento de troncos e galhas de material verde que receberá todos os resíduos produzidos no
município, estima-se uma quantidade mensal de 265,00 toneladas/ mensal de resíduos de poda e
galhadas;
a.12 – De modo geral, a metodologia operacional proposta deverá contemplar:
a.12.1 – A recepção dos resíduos sólidos será no horário das 8:00 as 16:20 horas de 2ª feira a sábado.
Deve ser mantido, nas frentes de trabalho, balizamento e sinalização apropriada;
a.12.2 – No confinamento dos resíduos, deverá ser mantido 01 (um) ajudante geral em local
estratégico, popularmente denominado por “ponta de aterro”, para orientar os motoristas dos veículos
coletores quanto ao vazamento nas frentes de serviço;
a.12.3 – A produção diária de resíduos direcionados ao aterro deve ser colocada em trincheiras e no
interior as suas células que deverão ser compactadas e aterradas diariamente. A quantidade diária de
resíduos sólidos compactados e aterrados é conhecida por célula. Um conjunto de células justapostas
formam uma camada. As células deverão ser formadas sucessivamente com espessura de 0,30 a 0,40 m
de resíduos sólidos compactados;
a.12.4 – Os resíduos direcionados ao aterro devem ser descarregados no pé do talude, devendo ser
mantida a menor frente de trabalho possível. O trator de esteiras deverá empurrá-los de baixo para
cima, subindo pelo talude, compactando a camada com três a cinco passagens, em toda a sua extensão.
A declividade deverá ser na proporção de 1:3 (1m de altura por 3 m de comprimento);
a.12.5 – A dimensão de cada frente de serviço deve ser estabelecida pela Contratada. Após a descarga
dos resíduos nas frentes de trabalho, devem ser iniciados os procedimentos de espalhamento e
compactação dos resíduos dispostos com trator de esteiras especificado nesse edital. Ao atingir a altura
da trincheira (vala), deve-se executar a cobertura das mesmas. Esta será diária utilizando-se material
terroso com espessura de 0,20 a 0,30 m;
a.12.6 – A camada final dos platôs das valas deverá ser abauladas, apresentando um caimento mínimo
de 2% (dois por cento) na direção das bordas, com o objetivo de evitar a formação de bolsões d´água
sobre as valas devido a recalques diferenciais;
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a.12.7 – Em nenhuma hipótese, a parcela de resíduos sólidos deverá permanecer sem cobertura por
mais de 24 (vinte e quatro) horas, salvo por motivo de força maior devidamente justificado e aceito
pela Secretaria Municipal de Obras;
a.12.8 – A catação ou seleção de materiais, a permanência de pessoas estranhas ou a presença de
qualquer animal, são terminantemente vedadas na área do aterro.
a.12.9 – Caso o aterro sofra ação de ventos constantes capazes de fazer esvoaçar algum componente
dos resíduos sólidos, deverá ser colocada cerca rudimentar de tela, mantidos operários para recolher os
detritos tombados ou carregados pelo vento;
a.12.10 – As condições de acesso no interior da área e o local na frente de trabalho devem ser mantidos
em perfeitas condições de tráfego, cascalhados e drenados, se necessário, com sinalização para
orientação dos motoristas e,
a.12.11 – Deverá ser mantido um sistema de captação de líquidos percolados encaminhados para as
lagoas de retenção, que não comprometa a operação de disposição dos resíduos na frente de trabalho.
a.13 – A Contratada deverá garantir a regularidade dos recebimentos dos resíduos sólidos gerados,
inclusive em situações especiais de chuvas, paralisações de serviços e outras ocorrências que possam
vir prejudicar o andamento dos trabalhos. Portanto, em épocas chuvosas a frente de trabalho deverá ser
mantida devidamente cascalhada e drenada para receber os resíduos sólidos.
a.14 – Havendo aumento do volume de resíduos sólidos á disporem na área do aterro, em consequência
do acréscimo de população e/ou implementação de maior eficiência no sistema de coleta e/ou por outro
fator ainda não previsto por este anexo, a licitante vencedora deverá adequar o número de
equipamentos em tempo hábil de forma evitar solução de continuidade dos serviços.
a.15 – A licitante vencedora deverá manter os horários de trabalho, os equipamentos e os empregados
devidamente equipados e uniformizados. Deverá, outrossim, garantir o perfeito funcionamento dos
equipamentos e das instalações físicas, sem interrupção do funcionamento normal dos trabalhos.
a.16 – A Contratada deverá manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, com os
dispositivos e equipamentos de segurança e proteção individual exigidos pela legislação, requisitos
também estendidos aos equipamentos de reserva técnica operacional e de apoio.
a.17 – Está proibido a disposição de resíduos da construção civil conjuntamente com os resíduos
domiciliares, em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas
por lei (Resolução CONAMA nº 307 de 05/07/2002). A contratada deverá manter devidamente
identificado e sinalizado os locais de descarte deste tipo de resíduo.
a.18 - Caberá a contratada toda a manutenção das instalações físicas ( prédios, edificações, cercas,
caixas de concreto, construções civis) localizadas na área do aterro, manutenção civil, hidro sanitária e
revisão elétrica
6) Comprovações de capacidade técnica (operacional e Profissional):
6.1 Certidão de registro da empresa e de seu(s) responsável(eis) técnico(s) – detentor de
atestado, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, sede do licitante, devendo
constar no mínimo 01 (um) engenheiro civil e/ou ambiental e/ou sanitarista.
Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) pertencente(s) ao quadro permanente da empresa na
condição de:

Empregado;

Sócio;
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Diretor e;

Autônomo com contrato de prestação de serviços.
A comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) pela empresa pertence(m) aos quadros
permanentes da empresa dar-se-á também através de cópias da Ficha de Registro de Empregados ou
através de sua CTPS devidamente anotada ou através do contrato de prestação de serviços. E no caso
de sócio, fotocópia autenticada do contrato social em vigor.
6.2 Apresentar atestado(s) de responsabilidade técnica profissional fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrados e chancelados no CREA e acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove(m) experiência na efetiva
execução de serviços de características semelhantes, especificamente quanto aos seguintes itens
relacionados abaixo:

Operação e manutenção de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos compreendendo os
serviços de: espalhamento e compactação de lixo; execução de drenos de biogás e chorume;
recirculação de chorume em aterro sanitário; manutenção e conservação de vias internas; elaboração de
relatório de monitoramento e acompanhamento do aterro sanitário;

Britagem e manejo/processamento de resíduos de construção civil entulhos.

Beneficiamento através de picador mecânico de troncos e galhos de massa verde.
6.3 Apresentar atestado(s) de responsabilidade técnica operacional (empresa) fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência na efetiva execução de serviços
de características semelhantes, especificamente quanto aos seguintes itens relacionados abaixo:

Operação e manutenção de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos, compreendendo os
serviços de: espelhamento e compactação de resíduos/lixo com uso de trator de esteiras; execução de
drenos de chorume e gás, recirculação de chorume; manutenção das vias de acesso do aterro;
Conservação e manutenção de instalações das edificações do aterro (salas operacionais). – 71
toneladas / mês

Britagem e manejo/processamento de resíduos de construção civil entulhos. – 155 toneladas /
mês

Beneficiamento através de picador mecânico de troncos e galhos de massa verde. – 132,5
toneladas / mês
Os atestados de capacidade técnica, cujo os mesmos, que não tiverem registro/ chancela/ e ou selo do
CREA (conselho Regional de Engenharia e Agronomia), deverão estar acompanhados dos respectivos
contratos de prestação de serviços entre a empresa licitante e órgão/ empresa contratante.
Os atestados de capacidade em nome da empresa licitante com registro/ chancela/ e ou selo do CREA
(conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ficam dispensados da apresentação do respectivo
contrato.
6.4 – A empresa licitante interessada em participar do certame poderá realizar a visita técnica, que
deverá ser previamente agendada junto a Comissão de licitação pelos conforme estabelecido no item
1.4 e 14 do edital
7) Forma de Pagamento:
O pagamento será realizado mediante medições e apontamentos mensais com pagamento
dentro do prazo estabelecido em contrato.
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8) Dotação Orçamentária:
Para
as
despesas
neste
exercício
financeiro
orçamentária:02.10.01.15452.0051.20160.3.3.90.39 – FICHA 374

será

utilizada

a

dotação

Valor estimado:
O valor estimado para contratação, é de R$ 3.260.175,04(três mil, duzentos e sessenta mil,
cento e setenta e cinco reais e quatro centavos).
Validade:
O Contrato, terá a validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura da mesma,
podendo ser prorrogado de acordo com o Artº 57 no item II da Lei nº 8.666/93.
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ANEXO - VIII
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS/ESTIMATIVO

ANEXO IX
COMPOSIÇÃO DE BDI

ANEXO X
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
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