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SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 063/2017 

TOMADA DE PREOS N°. 006/2017 

TWO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

EDITAL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 01612562/0001-59, per intermédio da Comissào Permanente de Licitação, instituida 
pela Portaria n° 017/2017, de 02 de Janeiro de 2017, informa que as 08:30hs (oito horas e 

trinta minutos) do dia 07/07/2017, na sala da Comissão Permanente de LicitaçOes, na sede da 
Prefeitura Municipal situada na Rua do Ferreiro, S/n 0, Bairro Planaltina, em Redenção do 
Gurgueia - Pt, será aberta a licitaçao na modalidade TOMADA DE PREOS no 006/2017, para 
execucào indireta sob o regime de empreitada por preco global, sob o tipo MENOR PREO 
GLOBAL POR LOTE, regida pela Lei 8.666/93 e suas alteraçoes, de acordo corn as prescriçoes 
do Inciso I do § 10 do artigo 45 e artigo 10 inciso II alinea "a", da referida norma legal, Lei 
Complementar no 123/06, atendidas as limitaçoes, condiçôes e exigencias expressamente 
fixadas neste EDITAL. Malores informaçoes podem ser obtidas pelo telefone/fax (89) 3566-1166, 
ou na sala da Comissão Permanente de Licitaçoes no mesmo endereco acima citado. 

Local, data e horãrio de entrega das propostas: Sala de reuniöes da Comissào Permanente 
de Licitação na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do Ferreiro, S/n°, Bairro Planaltina, 
em Redenção do Gurgueia - P1, dia 07/07/2017, ate as 08:30hs (oito horas e trinta minutos). 

1. DOOBJETO: 

1.1. 0 objeto deste certame é a: 

LOTE I - Contrataçao de empresa para execucão dos serviços de limpeza pUblica, 

servicos de varrição manual, de vias e logradouros pUblicos, capina manual e roço e 

servicos de pintura de meio fio, conforme especificacOes técnicas do Termo de 

Referência, planilhas orcamentárias. 

LOTE II - Contratacao de empresa para execuçao dos servicos de limpeza püblica, 

para coleta e transporte de residuos sólidos, domiciliares, comerciais, entulhos, de 
residuos produzidos da varricão, serviços de capina manual e roço conforme 

especificacoes técnicas do Termo de Referenda, planilhas orçamentarias. 

1.2. A forma pela qual deverào ser executadas os serviços licitados e as diversas 
obrigaçOes dos licitantes e do adjudicatário do objeto desta licitação estào registradas neste 
Edital, nas especificaçoes técnicas do Termo de Referência, planilhas orçamentárias e na Minuta 
do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informaçôes sobre a licitação. 

1.3. As ernpresas deverào apresentar DECLARAçAO de que possui pleno conhecimento do 
objeto e que tomou conhecirnento do projeto e de todos os aspectos pecutiares a execucão dos 
servicos, não podendo alegar desconhecimento de seus endereços. 

1.3.1. A declaraçao deverã ser assinada pelo Responsável Técnico da licitante, 
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2.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Püblico; 

2.2.2. Sob processo de faléncia ou liquidaçäo na forma do Código Civil; 

2.2.3. Impedidas de licitar, contratar ou transacionar corn a Adrninistraçâo PUblica ou 
quaisquer de seus ôrgâos descentralizados; 

2.2.4. Enquadradas nas disposicoes do art. 9 0  da Lei Federal n° 8.666/93; 

2.2.5. Reunidas em consórcios; 

2.2.6. Seus diretores, responsãveis legais ou técnicos, mernbros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sOcios, sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura 
Municipal, conforrne Art. 9, incisos 1,11,11, paragrafos 10,  20  e 30,  da Lei 8.666/93. 

2.2.6.1. Caso constatado, ainda que a posteriori tal situacão, a empresa licitante será 
desciassificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sancöes previstas no art. 90 da 
Lei n°. 8.666/93. 

2.3. Nenhuma pessoa, natural ou juridica, ainda que munida por procuraçâo poderá 
representar nesta licitacao mais de urn licitante; 

2.3.1. Nâo poderäo participar deste procedimento licitatôrio pessoa, natural ou jurIdica, que 
se encontra inadirnplente, pendente corn obras inacabada que esteja respondendo a algum 
processo junta a Prefeitura Municipal; 

2.4. A participaçâo na presente licitaçao se efetivará rnediante a apresentacao, na data, 
hora e local expressamente indicados no preâmbulo deste Edital, da Documentaçao e da(s) 
Proposta(s) de Preços, endereçadas a Cornissâo Permanente de Licitaçäo. 

2.4.1 A participaçao no certame implica aceitar todas as condicOes estabelecidas neste 
Ed ita I. 

2.5. DA REPREsENTAcA0 LEGAL E CREDENCIAMENTO 

2.5.1. Cada licitante poderá participar da presente Tomada de Preços diretarnente ou 
através de urn representante legal que será o ünico a intervir nas fases do procedimento 
licitatOrio e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste instrumento, por sua 
representada. 

2.5.2. Se a ernpresa licitante se enquadrar nos terrno da Lei Complementar n°. 123, de 14 
de dezembro de 2006, corno MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EPP), deverà a mesma, no momento do credenciamento, apresentar, tarnbérn, a declaracâo 
constante do modelo em apenso (Anexo VIII - "Modelo - Declaracao - ME ou EPP"), deste 
Edital, notadamente para efeito de aplicacâo do "direito de preferência" previsto na citada norma. 

2.5.3. A declaraçao de que trata o item anterior, para efeito de comprovacâo da 
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devidarnente identificado, pertencente ao seu quadro permanente, registrado no CREA da 
jurisdiçâo da sede da mesma. 

1.3.2. Caso a empresa deseje visitar o local dos servicos poderã ser feita no horário normal 
de funcionamento da Secretaria da lnfraestrutura (07:30h as 13:00h), corn saida de frente da 
sede da Prefeitura Municipal, onde serâo recolhidos os credenciarnentos e docurnentos dos 
engenheiros das empresas participantes, onde se fará presente urn responsável da Prefeitura 
para acompanhar Os interessados. A visita deverâ ser realizada ate 02 (dois) dias üteis antes a 
data prevista para a abertura do certarne. Nâo serão rnarcadas visitas fora do horário 
especificado. 

1.3.2.1. Os interessados poderão obter esclarecirnentos ou inforrnaçoes técnicas através do 
e-mail Iicitacaoredencao2017gmail.corn, pelo telefone (89) 3566-1166, ou na sede da 
Prefeitura Municipal localizada na Rua do Ferreiro, S/n 0, Bairro Planaltina, no horário das 
07:30hs as 13:30hs; 

1.3.2.1.1. As despesas de visita aos locais dos serviços correrâo por conta exclusiva do 
I icitante; 

1.4. A entrega do Edital aos interessados será feita pela Comissâo Permanente de Licitacao 
do Municipio, das 07:30 (sete horas. e trinta rninutos) as 13:30 (treze hora e trinta rninutos), em 
dias uteis. 

1.4.1. Se as empresas desejarern obter os docurnentos anexo ao processo por rneios 
magneticos os mesmos deverào dispor de urn Pen drive e/ou CD-ROM regravável. 

1.4.2. 0 valor máximo previsto para execuçâo dos servicos está avaliado R$ 598.747,55 
(quinhentos e noventa e oito mu, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

1.4.2.1. Os precos máximos unitários admitidos neste certame estão constantes nas 
planulhas orcamentárias em anexo ao este edital. 

2. C0NDIc0ES DE PARTIcIPAcA0: 

2.1. Sornente poderão participar desta licitação: 

2.1.1. Ernpresas regularrnente estabelecidas no pals e que sua finalidade e ramo de 
atuacao principal, expressos no ato de sua constituicao ou em alteracoes posteriores, 
procedidas ate a data de abertura desta licitacao, estejam ligadas ao objeto desta 
Iicitacao; 

2.1.2. Que estejam devidamente CADASTRADAS junto a CPL da Prefeitura Municipal 
de Redencao do Gurguéia - P1, ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para 
cadastramento ate 72 (setenta e duas) horas que anteceder a abertura do procedimento, 
observada a necessária qualificaçao; (art. 22, § 20  da lei 8.666/1993) 

2.2. 	Seri vedada a participacão de empresas quando:  
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MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), poderá ser substituido 
pela certidâo expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instruçao Normativa do DNRC n°. 
103, de 30 de abril de 2007, publicada no D. 0. U. do dia 22/05/2007. 

2.5.3.1. A certidâo expedida pela Junta Comercial será considerada va/ida pe/o perlodo de 
120 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua emissão. 

2.5.4. 0 credenciarnento do representante legal será feito quando da entrega dos envelopes 
mediante a apresentaçao, junto a Cornissão Permanente de Licitação, dos documentos abaixo, 
devidarnente autenticados ou cOpia acompanhada do original: 

a) Cédula de identidade e CPF; 

b) Documento que comprove a capacidade de representação, no caso do 
representante ser socio-gerente ou diretor da licitante, ou procuraçao que comprove a outorga de 
poderes, na forma da lei; 

C) 	Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário 0 

credenciamento atrav(§s de outorga por instrumento pUblico ou particular de procuraçâo, neste 
Ultimo caso, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO, corn rnenção expressa de que Ihe 
confere amplos poderes de representaçao, inclusive para recebirnento de intimaçôes e 
notificaçoes, desisténcia ou nâo de recursos, bern como demais atos pertinentes ao Certame; 

ci) Corn a Procuração deverá ser apresentada no rnornento do credenciamento, cópia 
autenticada ou cOpia simples, acornpanhada do respectivo original, do Estatuto ou Contrato 
Social acornpanhado da ültirna alteracao estatutária ou contratual, e ata de eleicão da Diretoria 
ern exercicio, no qual estejam expressos os poderes do signatário para exercer direitos e 
assumir obrigaçoes ern decorréncia de tal investidura; 

d) Fazendo-se representar a licitante pelo seu diretor, sócio, proprietário ou 
assernelhado da ernpresa licitante que comparecer ao local, deverá corn provar a 
representatividade por meio da apresentaçao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
seus termos aditivos, do docurnento de eleição de seus adrninistradores, devidarnente 
registrados na Junta Comercial ou no cartOrio de pessoas jurIdicas, conforme o caso, devendo a 
docurnentaçao mencionada estar acompanhada de cOpia ou de somente copias autenticadas, na 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assurnir obrigaçoes ern decorrência 
de tal investidura; 

e) Os docurnentos que credenciam o representante deverâo ser entregues 
separadamente dos envelopes "Proposta de Precos" e "Docurnentaçâo de Habilitaçâo"; 

f) A falta ou incorreção dos docurnentos mencionados nas alinhas "c' e "d", deste 
Edital, não impedira a exclusão da ernpresa em participar do Certarne, mas irnpedirá 0 

representante de rnanifestar-se nas fases do procedimento licitatório; 

2.5.5. Não será admitida a participação de urn rnesrno representante para rnais de urna 
empresa licitante. 
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3. FORMA E APREsENTAcA0 DOS DOCUMENTOS: 

3.1 Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser apresentados em 02 
(dois) envelopes distintos, jndevassáveis, fechados e lacrados, endereçados a Comissão 
Permanente de Licitaçao do MunicIpio de Redençào do Gurgueia - Fl, preferencialmente em 
envelopes timbrados, e necessariamente, constar na sua parte externa frontal, de forma 

legIvel e visivel, o seguinte: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAcAO (CPL) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 063/2017 

TOMADA DE PREOS No 006/2017 
ENVELOPE N. 001 - DOCUMENTOS DE HABILITAcAO 
(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 
COMISSAO PERMANENTE DE LlcrrAcAo (CPL) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 063/2017 

TOMADA DE PREOS N°. 006/2017 

ENVELOPE No 02— PROPOSTA DE PREOS 

(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

3.2. Não poderão participar desta licitaçao os interessados que deixem de apresentar 
quaisquer dos envelopes acima citados, ou cujos envelopes não possam ser identificados 
corretamente em funçao do seu conteOdo: 

3.3. Caso o envelope corn a indicacao externa 000UMENTOS DE HABILITAçAO não 
possua o conteUdo exigIvel neste procedimento licitatório, estará a Ilcitante automaticamente 

exclu Ida do procedimento, independente do conteUdo do outro envelope. 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAcAO: 

4.1. Os documentos de habititação deverào ser apresentados dentro dos envelopes, 
rubricados e em uma das seguintes formas: em original, em fotocopia legivel e autenticada P01 

cartôrio competente ou em publicação na imprensa oficial, ou, ainda, por côpias autenticadas por 
integrante da Comissão de Licitacào (desde que sejam exibidos os originals para 

conferência pela Comissao no ato da abertura dos envelopes). Em nenhuma hipotese, tais 
documentos poderão conter rasuras, entrelinhas ou reparos feitos corn corretivos; 

4.2. Para habilitacão na licitaçào, são exigidos dos licitantes os documentos a seguir 
discriminados, dentro do prazo de validade na data de abertura do certame, em 01 (uma) via, 

e relativos a: 

4.2.1. HABILITAçA0 JURIDICA, compreendendo: 

4.2.1.1. Cédula de Identidade do empresário ou sOcio; 	 - 
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4.2.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidarnente registrado 
no Orgäo competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
açôes, acompanhado de documentos de eleicão de seus atuais administradores; 

4.2.1.4. Inscriçao, no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercicio, 

4.2.1.5. Decreto de autorizaçao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionarnento no Pals, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
ôrgäo competente, quando a atividade assim o exigir, arquivados na junta cornercial; 

Paragrafo Unico - Se a licitante tiver mais de um dornicilio, deverá apresentar documentos 
para habilitacão relativa apenas a matriz. 

4.2.2. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 
corn preend en do 

4.2.2.1. Prova de Inscriçäo no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ; 

4.2.2.2. Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidâo Conjunta Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniâo, ou Certidão Conjunta 
Positiva corn efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria Conjunta PGFN I RFB n° 
1.751, de 01/10/2014); 

4.2.2.3. Prova de regularidade para corn a Fazenda Estadual (Certidão Quanto a Divida 
Ativa e Certidão de Quitacão de Tributos ou Certidâo Conjunta); 

4.2.2.4. Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal da sede da licitante (Certidão 
Quanto a Divida Ativa e Certidão de Quitacao de Tributos ou Certidäo Conjunta); 

4.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

4.2.2.6. Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista. Prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, rnediante a apresentacão de certidâo negativa, nos 
termos do Titulo VII-A da Consolidaçao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 10  de maio de 1943." 

4.2.4. DOCUMENTOS RELATIVOS A QuALIFIcAçA0 TECNICA 

4.2.4.1 - Alvará de funcionamento ernitido pelo Poder POblico Municipal do Iicitante, 
dentro do prazo de validade; 

4.2.4.2. Prova de inscriçao ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos junto ao 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronornia - CREA cornpetente da regiâo a 
que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada corn o objeto deste Edital. 
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4.2.4.3. Certidâo(öes) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, 
expedido por pessoas jurIdicas de direito pUbUco ou privado. 

4.2.4.3.1. 0(s) atestado(s) deverá(ão) possuir inforrnaçöes suficientes para qualificar e 
quantificar os serviços executados, bern como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) 
ernitente(s) do(s) docurnento(s). 

4.2.4.3.1. Definem-se como serviços de porte e complexidade equivalente âqueles que 
apresentarn grandezas ë caracterIsticas semeihantes as descritas no projeto bãsico, integrante 
deste Edital. 

4.2.4.4. Comprovaçao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da 
entrega da proposta responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronornia - CREA. 

4.2.4.4.1. Entende-se, para fins deste Edital, corno pertencente ao quadro permanente: 

a) 0 Empregado 

b) 0 SOcio 

C) 0 detentor de contrato de prestacao de servico. 

4.2.4.4.2. No caso especifico do item 4.2.4.4, será aceito técnico corn contrato de regime de 
prestaçâo de serviços para efeito de cornprovaçâo do quadro permanente da Empresa, detentor 
de acervo técnico. 

4.2.4.4.3. A licitante deverá comprovar, através da juntada de copia da 'ficha ou livro de 
registro de empregado" ou côpia do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que 
trata o subitem 4.2.4.4, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condicao de 
empregado ou de sOcio, e de que está indicado Para coordenar os serviços objeto desta 
licitaçâo, ou ainda cOpia do contrato de prestaçäo de serviços de que trata o subitem "4.2.4.4.2.". 

4.2.4.3.5. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovaçâo será através 
do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada. 

4.2.4.3.6. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de urn mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovaçâo da qualificaçao técnica, todas as que 
se enquadrarem nessa condiçao serão inabilitadas. 

4.2.4.3.7. No caso de comprovacâo da capacidade técnica da licitante e dos profissionais 
em serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, 
devidamente regularizado no pals de origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado 
por tradução juramentada; 
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4.2.4.4 - Comprovaçâo de aptidâo para desempenho da atividade pertinente e compativel 
corn o objeto da Licitaçâo através de declaração formal da empresa de ser possuidora ou ter 
disponivel mediante garantia contratual de máquinas, equipamentos, aparelhamento adequado, 
instalaçoes e pessoal técnico disponIveis e adequados para a execução dos serviços objeto do 
presente Edital, conforrne Anxo Ill. 

4.2.4.5 - Certificado de Registro Cadastral da Ernpresa junto a CPL de Redencão do 
Gurgueia - P1. So será aceito CRC corn data ate o terceiro dia Util anterior ao dia de abertura dos 
envelopes do certarne licitatOrio; 

4.2.5. DOCUMENTOS RELATIVOS A QuALIFIcAcA0 ECONOMICO-FINANCEIRA 

4.2.5.1. Balanco Patrimonial e Demonstra(;oes Contábeis do Ultimo ExercIclo Social, j6 
exigIveis na forma da lei, que cornprovern a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituiçao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais 
quando encerrado ha rnais de 03 (três) rneses da data de apresentaçao da proposta; 

a. 1) Observaçoes: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstracOes contábeis assim apresentados: 

a. 1.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima): 

Publicados em Diário Oficial; ou 

Publicados em jornal de grande circulacâo; ou, 

• Por fotocôpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicIlio da 
licitante. 

a.1 .2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

• Por fotocOpia do livro Diário, inclusive corn os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicIllo 
da licitante ou em outro órgäo equivalente; ou, 

• Fotocôpia do Balanço e das Demonstracoes Contábeis devidamente registrados ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicIlio da licitante; 

a.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar no. 123, de 14 de 
dezembro de 2006 - estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

• Por fotocopia do livro Diário, inclusive corn os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio 
da licitante ou em outro orgão equivalente; ou, 

• Fotocôpia do Balanço e das Demonstraçoes Contábeis devidamente registrados ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; 
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a.1.4) sociedade criada no exercicio em curso: 

• Fotocôpia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicilio da licitante; 

• 0 balanço patrimonial e as demonstraçoes contábeis deverâo estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

4.2.5.2. Comprovacào da boa situação financeira extraida dos elementos constantes dos 
balanços patrimoniais e demais demonstraçöes contábeis demonstradas através da seguinte 
formula: 

ILG (ndice de Liquidez Geral), maior ou igual a 1,0, aplicando a seguinte formula: 
ILG = AC+RLP/PC+ELP. 

AC=Ativo circulante 
RLP= Realizãvel a longo prazo 
PC = Passivo circulante 

ELP= ExigIvel a longo prazo 

II. 	ILC (Indice de Liquidez Corrente), maior ou igual a 1,0, aplicando a seguinte fOrmula 
AC/PC, onde, 

AC = Ativo circulante 
PC = Passivo circulante. 

Ill. 	El (Endividamento Total), menor ou igual a 0,50, aplicando a seguinte fOrmula: El = 
El/AT, onde, 

El = Exigivel total 

Al = Ativo total. 

4.2.5.2.1. Os Indices de que trata o subitem 4.2.5.2 serão calculados e apresentados pelo 
Licitante, devidamente confirmados pelo responsâvel por sua contabilidade, mediante sua 
assinatura e a indicação do seu nome e do nUmero de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

4.2.5.3. Certidão Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa juridica, ou de execucão patrimonial, expedida no dornicIlio da pessoa fisica, a menos 
de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura da licitacao; 

4.2.5.4. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no 'caput" e § 1 1D do art. 56 
da Lei n° 8.666/93, limitada a 1% (urn por cento) do valor estimado do objeto da contrataçâo, 

(artigo 31, inciso Ill, Lei n° 8.666/93). 

4.2.5.4.1. GARANIIA DE PROPOSTA 
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4.2.5.4.1.1. 0 Licitante deverã fornecer como parte integrante de sua proposta, Garantia de 
Proposta minima de 1% (urn por cento) do valor estimado do objeto licitado, nas mesmas 
modalidades e critérios previstos no "capute § 1 0  do artigo 56, da Lei no 8.666/93. A Garantia de 
Proposta, deverá ser realizada 24 (vinte e quatro) horas antes da data para entrega dos 
envelopes, sob pena de inabilitaçâo do licitante. 

Paragrafo Primeiro - A Garantia de Proposta é exigida para manter 0 Contratante protegido 
contra os atos ou omissöes do Licitante, que dâo ensejo a execução da garantia. A garantia 
deverá ter prazo de validade de no mInimo, 30 (trinta) dias, além do prazo de validade da 
proposta e igualmente prorrogada no mesmo perlodo da validade das propostas, caso venha 
ocorrer uma prorrogacâo do prazo. 

Paragrafo Segundo - Caso o valor da garantia esteja em desacordo (a major ou a menor), a 
1% a licitante será desclassificada, ou seja, inabilitada a continuar no certame. 

4.2.5.4.1.2. No caso de a caucão ser em dinheiro estã deverá ser depositada na Conta 
Corrente no 5401-1, Agencia 0589-4, Banco do Brasil, indicada pela Secretaria Municipal de 
Fazenda de Redençao do Gurgueia - P1, e deverã estar denominada em Reais (R$), conforrne 
anexo Xli. 

4.2.5.4.1.3. Toda proposta que nâo esteja acompanhada de Garantia de Proposta 
satisfatôna serã considerada inadequada aos termos do Edital, e, consequentemente, será 
DESCLASSIFICADA. 

4.2.5.4.1.4. Os licitantes que näo obtiveram èxito em suas propostas, terão suas Garantias 
de Proposta restituldas ate 30 (trinta) dias após o perlodo de validade das propostas. 

4.2.5.4.1.5. A Garantia de Proposta do licitante vencedor será liberada quando assinado 0 

Contrato, mediante apresentacào da Garantia de Execucâo, conforme subitem 9.11 deste edital. 

OBS: A Secretaria Municipal de Fazenda, confirmará a prestacâo da garantia que deverá 
ocorrer-até no máximo 12:00 (DOZE HORAS) do ültimo dia Util que anteceder a data de 
realizacâo do certame. ApOs esse horário a Secretaria de Finanças fará a verificaçao no primeiro 
dia Util apôs a abertura da licitaçao, e somente para o caso de devoluçâo de valores confirmados 
a empresa depositária. 

4.2.5.4.1.5.6. Se o licitante optar por outra modalidade dever ser emitido sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custádia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

4.2.6 OUTROS DOCUMENTOS A SER ENTREGUE NO ENVELOPE No 02 - PROPOSTA 
DE PREOS 

4.2.6.1. Deciaraçao do licitante de que tomou conhecimento do termo de Referéncia e que 
examinou os detalhes que acompanham este Edital e que conhece todos Os aspectos pecul S 

a execucao dos serviços de que trata esta licitaçao; (modelo ANEXO V); 
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4.2.6.2. Declaraçao de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitacão no presente 
processo licitatôrio. (modelo ANEXO Yl); 

4.2.6.3. Declaracao da licitante de que näo possui em seu quadro de pessoal empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabaiho, salvo na condiçâo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 0  da Constituicâo Federal de 1988 e art. 27, inciso V, 
da Lei 8.666/93 acrescido pela Lei 9.854/99; (Modelo - Anexo II); 

4.2.6.4. Declaraçao que nao possui em seu quadro societário servidor püblico da ativa, ou 
empregado de empresa püblica ou de sociedade de economia mista (modelo Anexo X); 

4.2.6.5. Declaraçao que não ha SOcios, Gerentes ou Diretores da Licitante que sejam 
COnjuge, Companheiro ou Parente em Linha Reta, Colateral ou por Afinidade, ate o Terceiro 
Grau de Servidores Ocupante de Cargos de Direçâo, Chefia ou Assessoramento dos Diversos 
Orgaos do Municipio de Redencao do Gurgueia - Piaui (modelo ANEXO IX); 

4.2.6.6. Declaraçao de Prestacâo de Garantia de Proposta (Garantia Em Dinheiro) (ANEXO 
XII). 

4.2.6.7. Cópia do Certificado de Registro Cadastral - CRC - emitido pela Comissäo de 
Permanente de Licitação de Redençâo do Gurgueia - P1, ate o terceiro dia anterior a data do 
recebimento das Propostas (art. 22, paragrafo 2 1  da Lei no 8.666/93 e suas alteracoes 
posteriores); 

4.3. A comprovaçao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, somente serâ exigida, no caso de virem a ser a(s)adjudicatárias deste certame, para efeito 
de assinatura do contrato nos termos do Art. 42 da Lei Complementar N.° 123/2006. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto, apresentar Os 
- 	 documentos elencados acima, mesmo que contenham alguma restrição, de acordo com o art. 43 

da Lei Complementar n.° 123/2006; 

4.5. Havendo alguma restriçâo na comprovacao da regularidade fiscal exigida neste Edital, 
será(ào) assegurado(s), a(s) Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte adjudicatária(s) 
deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) 
declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogável pOr igual periodo, a critério da Administraçâo, para a 
regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissâo de eventuais 
certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o §1 0  do art. 43 da Lei 
Complementar n.° 123/2006; 

4.6. A nâo regularizaçâo da documentaçao, no prazo previsto no subitem 4.5, implicarã 
decadência do direito a(s) contratacao(oes), sem prejuizo das sancöes previstas no art. 81 da 
Lei n.° 8.666/93, sendo facultado a Administraçâo convocar as Licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contrataçâo(oes), ou revogar a licitaçâo, 
consoante estabelecido no art. 43, §2 0  da Lei Complementar n.° 123/2006; 

4.7. A documentação em questao deverá ser apresentada em envelope separado da 
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proposta e estar dentro de seus prazos de validades, em cópias devidarnente autenticadas, ou 
acompan hadas dos respectivos origi nais para conferéncia. 

4.7.1. Se a docurnentaçao de habilitaçao nâo estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, o proponente será inabilitado. 

4.8. Os envelopes contendo as documentaçoes e propostas podern ser encarninhadas a 
Prefeitura através de portador ou de serviço postal. 

4.9. Durante os trabalhos sornente será permitida a rnanifestaçao, oral ou escrita de 
pessoas devidarnente credenciadas pela empresa lcitante. 

4.9.1. No caso da entrega dos envelopes contendo as documentaçaes e propostas por 
representante da licitante, no ato da abertura, este representante será considerado como tendo 
amplos poderes para tornar quasquer decisöes sobre o certame, junto a Prefeitura, inclusive 
quanto a desistència de interposição de recursos. 

4.10. Poderão participar do certame os cadastrados que manifestarern seu interesse corn 
antecedência de 72 (setenta e duas) horas conforme Art. 22 § Segundo da Lei 8.666/93 de 
21/06/93 e suas alteraçoes. 

4.11. A não apresentação de docurnentos ou o näo cumprimento de quaisquer das 
exigências do item 05, importará na irnediata INABILITAçAO da licitante. 

5. PROPOSTA DE PREcos: 

5.1. Os proponentes deverâo elaborar, em envelope lacrado, suas propostas e planilhas em 
01 (uma) via, sern ernendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel tirnbrado do licitante, 
tendo todas as suas folhas rubricadas e assinada na tiltima folha. 

5.1.1. As ernpresas deverão apresentar ainda, OPCIONALMENTE, urna via em arquivo 
eletrônico (CD) da Proposta de Preços e demais docurnentos constantes do envelope n°. 02 e 
sucessivos corn a finalidade de facilitar a anãlise da referida proposta par parte da Cornissão, 
näo sendo motivo para desclassificacao. 

5.1.2. 0 envelope indicarã em sua parte externa o nome do licitante, a circunstância de 
tratar-se de seu conteüdo de PROPOSTA DE PREçOS, e referência a esta TOMADA DE 
PREcOS, podendo conforrnar-se ao seguinte rnodelo de endereçarnento: 

PREFEITURA DE MUNICIPAL REDENcAO DO GURGUEIA - P1 
COMISSAO PERMANENTE DE LIcITAcA0 (CPL) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 063/2017 
TOMADA DE PREOS N° 006/2017 
ENVELOPE No 02— PROPOSTA DE PREOS OU COMERCIAL 
(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

5.1.3. Carta Proposta expressa e clara em Moeda Corrente Nacional, (Modelo - ANEXO 
VII) abrangendo: 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planalfina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566- 1166 
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5.1.3.1. Preco Global da Proposta, em algarismo e par extenso, resultante dos quadros de 
quantidades e preços; 

5.1.3.2. A licitante deverá apresentar planilha de quantitativos, os preços untários e preço 
total, conforme Anexo I e II deste Edital, e ao final cam a indicacao do total geral da proposta, em 
algarismo ou por extenso, nele incluidos todos as impastos, taxas, mäo-de-obra, transporte, 
prêmios de seguro e de acidentes de trabaiho, de forma que esteja computado no preco global, a 
total das despesas necessárias a completa execução dos servicos a serem realizados. 

5.1 .3.2.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores inferiores a um 
salãrio minima para as serviços de encarregado, garis (capinadores, ajudantes, coletores e 
motorista), a qual deverá vir corn todas as direitos e contribuiçoes a ele acrescido. 

5.1.3.3. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

5.1.4. ldentificaçao do proponente corn data e assinatura par quem de direito, e menção 
ao nUmero do Edital; 

5.1.5 Conta bancária: name e nümero da conta corrente do licitante; 

5.1.6. 0 valor informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFERENdA 
DO RESPECTIVO TERMO DE REFERENdA, conforme Anexo I deste Edital; 

5.1.7. A proposta do licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que as 
servicas deverão ser executados dentro dos prazos vigentes, conforme Termo de Referencia; 

5.1.7.1. As empresas deverão apresentar obrigatoriamente todas as planhlhas rigorosamente 
em obsetvãncia ao projeto e respectivos detaihes, bern coma estrita obediOncia as prescricoes e 
exigéncias estabelecidas neste Edital. 

5.1.8. Nos preços propostos pelo Licitante deverão estar incluldos todos as componentes 
das despesas incidentes sabre as serviços, tais coma: salãrio, encargos sociais, legislação 
previdenciária e trabalhista, taxa de adrninistracao, seguros em geral, todo e qualquer imposto 
ou taxa incidente, uniformes, vale-transparte, vale-refeicão e quaisquer outros encargos 
decorrentes do objeto licitado, que são de exclusiva responsabilidade do Licitante, coma também 
o Bonus de Despesas Indiretas - BDI, não cabendo a Prefeitura Municipal qualquer outra 
pagamento além dos preços propostos para a prestacãa dos serviços; 

5.1.9. Nos preços propostas deverão estar incluldos também, mobilizaçOes, desrnobilizacão, 
ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentaçao, seguros, 
assisténcia médica prevista em Lei, equipamentos de proteçao individual e coletiva, adicionais 
de periculosidade, quando aplicáveis, necessãrios ao perfeito cumprimento e execucão do abjeto 
desta licitacaa. 

5.1.10. Declaracao da licitante de que, caso seja vencedora da licitaçao, executará as 
serviços de acordo cam as especificaçoes do Termo de Referência e quantitativos fornecidas 
pela Prefeitura Municipal, pelos preças unitárias e nos prazos constantes de sua PROPOS 
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5.1.11. E vedado a utilizaçào de qualquer elernento, criténo ou fator sigiloso, secreto, 
subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos principios da 
licitação ou o julgamento equitativo da licitaçao. 

5.1.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagens nào prevista neste Edital, inclusive 
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes. 

5.1.13. Nas hipOteses em que a Comissão Permanente de Licitação identificar preço que, 
segundo seu entendimento, seja incompativel com os preços de mercado, notificará o licitante 
que o ofertou para justificá-lo, sob pena de desclassificação de sua proposta, não se admitindo 
como justificativa de reduçao ou aumento excessivo de um preço a indicacao de compensacöes 
operadas em outro preco. 

5.1.14. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes 
para assegurar a justa remuneracäo de todas as etapas dos serviços, da utilização dos 
equipamentos e da aquisicão de materiais. 

5.1.15. As propostas deverão permanecer válidas e em condiçoes de aceitaçao por um 
periodo de 60 (sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas, podendo ser 
prorrogados por solicitacão do Municipio de Redençao do Gurgueia - P1 e corn a concordãncia 
das licitantes. 

5.1.16. Não serâo aceitas propostas em desacordos corn as condicoes deste Edital, nem as 
que contiverem precos baseados em outras propostas, corn oferecimento de reduçao sobre a de 
menor valor ou qualquer outra oferta nâo prevista neste Edital. 

5.1.17. A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a proponente 
- examinou criteriosamente Os docurnentos deste EDITAL e julgou-os suficientes para a 

elaboraçao de proposta voltada a execucão do objeto a ser licitado em todos os seus 
detalhamentos 

6. ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 

6.1. No horário, dia e local estabelecido neste Edital, Os licitantes apresentarão, inicialmente, 
em separado dos envelopes, as credenciais de seus respectivos representantes. 

6.1.1. A procuração outorgada ao(s) representante(s) da licitante deverá constar de 
instrumento pUblico ou particular, com firma reconhecida em cartório, outorgando poderes 
ao(s) representante(s) para atuar junto a Cornissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal, no que tange a praticar atos alusivos a esta licitação, em todas as suas etapas, ate o 
seu julgarnento final, como: rubricar os DOCUMENTOS DE HABILITAçAO e as PROPOSTAS 
DE PREç0S, apresentadas pelos demais licitantes proponentes, assinarem atas ou outros 
documentos licitatôrios, apresentar contestacoes e recursos, desistir, renunciar e enfim praticar 
quaisquer outros atos que sejam de interesse do licitante. A falta do comprovante de poderes 
para representar não inabilita o licitante, mas impede a atuacão do representante. 
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6.1.2 Além do instrumento de procuração, o representante deverá apresentar 
documento de identidade ou equivalente; 

6.1.3. Os docurnentos necessários ao credenciamento poderâo ser apresentados em 
original, Os quais farão parte do processo licitatôrio, por qualquer processo de copia autenticada 
por cartório competente, ou autenticado por servidor desta Prefeitura Municipal, inclusive 
membro da Comissâo no decorrer da sessão de licitaçao, ou publicação em orgão da imprensa 
oficial, observados sempre Os respectivos prazos de validade; 

6.1.4. A cada licitante que participar do certarne será permitido somente urn representante 
para se manifestar em norne do mesmo, desde que autorizado por documento de habilitaçao 
legal, vedada a participaçao de qualqur interessado representando mais de urn licitante. 

.6.1.5. A nâo apresentacao ou incorreçao de qualquer documento de credenciamento, bern 
assirn o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal a sessâo, não 
inviabilizarã a participacao do(s) licitante(s) no certame. Neste caso, o(s) portador(es) dos 
envelopes podera(ao) assistir apenas como ouvinte(s), nâo podendo rubricar documentos ou 
fazer qualquer observaçâo em ata ou mesmo de se manifestar ou interfenr no desenvolvimento 
dos trabalhos, ressaltando que quando a documentaçao de credenciarnento estiver, por lapso, 
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que 
estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, urna vez que citado documento se 
encontra no recinto, corn o intuito de ampliar a disputa 

6.1.6. No caso de representação do licitante por socio que tenha poderes para representar a 
ernpresa, tal condicao deverâ ser demonstrada mediante apresentaçao de documento de 
identificacao do representante e documento que prove sua condiçao de representante legal da 
ernpresa, estatuto/contrato social, antes de recebidos os envelopes e, portanto, antes da 
abertura do envelope 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAçAO; 

6.1.7. Sendo representante de Nacionalidade Estrangeira deverá, também, ser apresentada 
a prova de permanéncia legal no Pals. 

6.2. ApOs o horãrio previsto para a abertura do presente certame, nâo serâ permitida a 
participacâo de retardatários. 

6.3. Em seguida a identificaçâo dos licitantes e de seus representantes, Os licitantes 
entregarão a Presidente da Cornissâo Permanente de Licitaçao, os envelopes n° 01 - 
DOCUMENTOS DE HABILITAçAO e 02- PROPOSTA DE PREçOS. 

6.4. Aberto o envelope 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAçAO contendo a documentacao, 
esta, depois de rubricada pela Presidente e membros da Comissâo Permanente de Licitacao, 
será oferecida ao exame e a rubrica dos representantes dos concorrentes presentes a sessâo. 

6.5. A Comissão Permanente de Licitaçao exarninarâ os documentos de habilitaçao de 
cada licitante e lavrarâ a correspondente ata, apôs o que divulgará o resultado de habilitaçao, 
dando ciência a todos os licitantes, em sessâo püblica, previamente marcada ou através de 
publicaçâo na imprensa oficial. 
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6.6. Na hipótese de interposição de recurso na fase de habilitacao, o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitaçâo notificará as licitantes do seu resultado, e convocarã Os 

interessados para nova sessão pUblica para abertura das Propostas Comerciais das licitantes 
habilitadas, caso não tenha sido modificada a decisâo anterior; 

6.7. Será inabilitado o licitante que não atender as exigOncias previstas neste Edital. 

6.8. 0(s) Envelope(s) n° 02 devidamente lacrado(s) e rubricado(s), contendo a(s) 
PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS) do(s) licitante(s) inabilitado(s) será(ão) devolvido(s) nas 
respectivas sessöes püblicas; 

6.8.1. Caso o representante do licitante inabilitado se recuse a receber 0(s) Envelope(s) 02 
nas respectivas sessöes püblicas, ou não o retire -no prazo de ate 20 (vinte) dias üteis apôs a 
data de homologacao da licitaçâo, o mesmo será destruldo. 

7. ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. Na data, hora e local comunicado, a Cornissão Permanente de Licitacão, abrirá 0(s) 

Envelope(s) n° 02 dos licitantes habilitados e divulgarâ o valor global de cada proposta cujos 
documentos serão analisados e rubricados pelos representantes dos licitantes presentes e 
rubricados pela Comissão Permanente de Licitacao. 

7.1.1. A CPL verificará a presença de ME ou EPP, para o cumprimento do constante na Lei 
Complementar n°. 123/2006. 

7.1.2. Caso a proposta classificada em 10  lugar näo seja de ME ou EPP, a CPL procederâ 
de acordo corn os subitens a seguir: 

7.1.3. Fica assegurada, como critério de desempate (lei municipal vigente sobre as ME's ou 
EPP's) e Lei Complementar n°. 123/2006, preferéncia de contrataçao para as ME e EPP, 
devendo o licitante estar presente a sessão püblica de divulgação da análise das propostas de 
precos, previamente marcada pela Comissão, para exercer tal direito. 

7.1.4. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas 
ME e EPP sejam iguais ou ate superior a 10% (dez par cento) a proposta mais bern classificada, 
depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados. 

7.1.5. Para efeito do disposto no subitem 7.1.4, ocorrendo empate, a CPL procederá da 
seguinte forma: 

7.1.5.1 A ME ou EPP mais bern classificada poderá apresentar proposta de preco inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro e 
consequentemente declarada vencedora do certame; 

7.1.5.2. Não ocorrendo a contrataçao daME ou EPP, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipôtese do subitem 7.1.4, na 
ordem classificatôria, para o exerciclo do rnesrno direito. (. 
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7.1.5.3. No caso de équivalencia dos valores apresentados pelas ME e EPP que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.1.4. será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverâ ser 
registrada em ata. 

7.1.5.4. A hipôtese de não contrataçao nos termos previstos no subitem acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.2. 0 resultado de julgamento final do certarne serâ comunicado na mesma sessão ou 
posteriormente através de notificação aos interessados 

7.3. Finalmente apôs as verificaçôes dos ajustes, a Comissão Permanente de Licitaçao 
analisará a PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, desciassificando aquela que: 

7.3.1. Deixar de apresentar qualquer urn dos documentos exigidos neste Edital, ou 
apresentá-los em desacordo corn qualquer exigência deste Edital; ou, 

7.3.2. Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes 
ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdidos; 

7.3.3. Deixar de apresentar preco unitário para urn ou mais serviços. 

7.3.4. Apresentar prazo de execucäo dos serviços objeto desta Iicitaçao diferente do 
estabelecido neste Edital. 

7.3.5. Apresentar proposta cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor 
orcado pela Prefeitura Municipal de Redencao do Gurgueia - P1. 

7.3.6. Ofereçam preco excessivo ou manifestamente inexequivel, justificados em análise 
técnica da Administraçäo, considerados como aqueles incompativeis corn os preços dos 
insumos, salários, encargos (sociais e financeiros) e lucros praticados no rnercado. 

7.4. Será considerada vencedora a proposta que resulte 0 MENOR PREO GLOBAL POR 
LOTE para a execucäo dos serviços. 

7.5. Observado o critério de aceitabilidade da proposta estabelecido nos subitens anteriores, 
a Cornissâo Permanente de Licitaçâo classificará as propostas rernanescentes, pela ordern 
crescente dos preços globais ofertados pelos licitantes, e divulgará a classificaçao através de 
publicacâo na imprensa oficial. 

7.6. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-6 através de 
sorteio, em ato püblico, o qual todos os licitantes classificados serâo convocados, em horário e 
local a serem definidos pela Comissâo Permanente de Licitaçao, dando ciência prévia a todos. 

7.6.1 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora rnarcada, sem que compareçam todos os 
convocados, o sorteio será realizado a despeito das auséncias. 

7.6.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contrataçao para 
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microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar 123/2007). 

7.6.2.1. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar no. 123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefIcios previstos no 
CapItulo V da referida Lei, e necessãrio, a época do credenciamento, DECLARAcAO, 
acompanhada da Certidão da Junta Comercial. 

7.6.2.2. Não poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitacöes, 
concedido as microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, as que se enquadrarem em qualquer das exclusöes relacionadas no § 
40  do seu art. 3 0 . 

7.6.2.3. 0 documento de comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
deverâ ser apresentado fora dos envelopes, no ato do credenciamento, sua condicao básica 
para a participacäo na situação prevista pela Lei 123/2006. 

7.6.2.4. Fica recepcionada por este Edital para efeito de participacâo da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte a Lei no 123/2006 e toda a legislacâo que a disciplina, inclusive suas 
alteraçoes posteriores aqui nâo previstas. 

7.7. Quando todos os licitantes foram inabilitados ou todas as propostas forem 
desciassificadas, A Prefeitura Municipal podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (dias) dias Uteis 
para apresentaçao de nova documentação ou de outras propostas excluldas das causas que 
deram origem a inabilitaçao ou desclassificação. Todos os concorrentes serâo comunicados 
formalmente do dia, hora e local da abertura dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de 
validade das propostas serâ contado a partir da nova data de apresentaçao. 

7.8. Juntamente corn o julgamento das PROPOSTAS DE PRE0S a Comissão de Licitaçao 
proferirã o julgamento final da licitaçâo, declarando a mais vantajosa para a Administraçào no 
certame, pendente todo o processo a autoridade superior para homologaçao e posterior 
adjudicaçâo. 

8. IMPuGNAcA0 E RECURSO 

8.1. A impugnação dos termos do Edital e de seus anexos se efetivará em conformidade 
corn o Art. 41 da Lei n°. 8.666/93, e deverá ser dirigida a autoridade que assinou 0 Edital e 
protocolada no Protocolo da Prefeitura Municipal: 

8.1.1. Por qua!quer cidadão, ate 05 (cinco) dias üteis antes da data fixada para a abertura 
desta licitaçâo prevista no preâmbulo deste Edital; 

8.1.2. Pela licitante, ate 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada no preambulo deste Edital. 

8.1.2.1. Considerar-se-â licitante a empresa que manifestar expressamente o direito de 
participar do certame. 
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8.1.2.2. A impugnacäo feita tempestivamente darâ ao licitante o direito de participar da 
licitação ate o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisâo relativa a matéria 
impugnada; 

8.1.2.3. Nâo serão conhecidas as impugnaçoes interpostas, quando vencidos o respectivo 
prazo legal; 

8.1.2.4. A entrega dos Envelopes, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 0 

presente Edital, implicará em plena aceitacâo, por parte dos interessados, das condicoes deste 
Edital; 

8.2. Tornar-se-á par base, para efeito de contagem de prazo, a exclusâo da data fixada no 
preâmbulo deste Edital e a inclusão da data do vencimento para o recebimento das 
mpugnacôes; 

8.3. Apresentada a impugnaçâo, a mesma será respondida ao interessado, dando-se 
ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAcA0; 

8.4. A impugnaçâo feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatOrio ate a trânsito em julgado da decisão a ele pertinente, devendo, par 
conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE HABILITAçAO e a PROPOSTA COMERCIAL a 
Comissão Permanente de Licitaçào, junta corn os autros licitantes, na data, hora e local fixado 
neste Edital. 

8.5. Divulgada a decisão da Comissâo Permanente de Licitacäo, no tocante a fase de 
habilitacão ou de classificaçào, se dela discordar, o licitante terá a prazo de 05 (cinco) dias üteis 
para interpor recurso, contado da data de divulgaçao do resultado da respectiva fase, exceto se 
dele renunciar expressamente. 

8.6. Interposto a recurso, em qualquer fase da licitacäo, dele se dará ciência forrnalrnente 
aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis; 

8.7. Os licitantes poderâo defender seus interesses na licitaçâo par todos os meios 
juridicamente aceitáveis, inclusive corn formulacão de RECURSOS contra as decisôes adotadas 
pelos condutores do processo. 

8.8. A propositura de recursos administrativos sobre o presente certame, obedecerá ao que 
estabelecem os incisos I, II e Ill do artigo 109, da Lei n o  8.666/93. 

8.9. Nenhurn prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideraçâo se inicia ou 
corre sern que as autos do processo estejam corn vista franqueada ao interessado. 

9. CONTRATO 

9.1. A Execução dos serviços será contratada cam a proponente vencedor, que será 
notificado par escrito, para satisfazer as requisitos necessários a assinatura do Contrato. 
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9.2. 0 prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias consecutivos contados 

da data da convocaçao para esse firn. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual 
periodo quando solicitado pela licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal. 

9.3. Se, decorrido o prazo, o proponente vencedor não atender a notificacâo a que se refere 
o subitem anterior, a Prefeitura Municipal convidarâ, segundo a ordern de classificação, outro 
licitante, obedecendo as mesmas condiçOes do licitante vencedor, ou se preferir, procederá a 
nova licitacao. 

9.4. 0 Contrato será executado pautado no Cronograma FIsico-Financeiro do proponente. 

9.5. 0 prazo rnáxirno para inIcio dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias consecutivos, 
contados a partir da data de expedicäo da Ordern de Execucao de Servicos. 

9.6. Este Edital, as Especificaçoes Técnicas do Termo de Referenda e as Planilhas 
Orçarnentárias, farão parte integrante do Contrato a ser celebrado corn o licitante vencedor, 
i ndependentemente de transcriçâo. 

9.7. 0 prazo para execucäo dos servicos objeto desta licitaçâo é de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da emissäo da Ordem de Execucao de Serviço, somente podendo ser 
prorrogado mediante fundada justificativa técnica e autorizado previarnente pela Prefeitura 
Municipal. 

9.8. 0 foro do Contrato será o da Cornarca de Redençâo do Gurgueia - P1, corn exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão contratual ou 
decorrente deste Edital. 

9.9. A Hornologaçâo dos atos praticados no procedimento e a adjudicacâo do objeto desta 
licitação serão efetuadas por ato do Senhor Prefeito Municipal, que deterrninará a lavratura do 
necessário Contrato observando-se as condiçöes estipuladas neste Edital. 

9.10, 0 Contrato a ser assinado corn o licitante vencedor poderá ter sua validade inicial ou 
prazo de execução prorrogado em conformidade corn o Art. 57 da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alteraçoes. 

9.11. A critérlo da Contratante, o adjudicatário dos serviços deverá prestar cauçâo de 
garantia integral do contrato, no ato da assinatura do instrumento contratual em conforrnidade 
corn o art. 56 da Lei n° 8.666/93. (artigo 56, § 1, incisos I, II, II e § 20  da Lei n° 8.666/93). 

9.11.1. A garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do objeto da 
contratação, corn prazo de validade de acordo corn o prazo de execuçâo do Contrato, a ser 
integralizado na data de assinatura do contrato, em especie, ern TItulos da Divida Püblica da 
Uniâo, corn cotaçao de rnercado devidamente comprovada por docurnento hábil expedido pela 
CVM - Comissäo de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fianca Bancária, a critério da 
CONTRATADA. Caso haja alteraçao de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a 
Caucao de Garantia Integral do Contrato por igual perlodo da alteracao contratual, podendo ser 
observados as forrnas seguintes: 
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9.11.1.1. Caucao em dinheiro ou em tItulos da dIvida püblica, devendo estes ter sido 
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacão e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

9.11.1.2. Seguro garantia 

9.11.1.3. Fian(;a bancária. 

9.11.2. A Cauçao de Garantia Integral do Contrato, prestada pelo adjudicatário, serã 
liberada ou restituida apOs a execucäo integral do Contrato. Quando tenha sido feita em dinheiro 
e desde que legalmente possivel, a cuçao será atualizada monetariamente pelos Indices 
oficiais da poupanca e assim restituida mediante solicitaçao por escrito. 

9.11.2.1. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuIzo advindo do nâo cumprimento do objeto do contrato ou do nâo adimplemento das 
demais obrigaçoes nele previstas; 

b) prejuizos causados a administraçâo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

C) as multas moratOrias e punitivas aplicadas pela Administração a CONTRATADA; e, 

d) obrigaçoes trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, nâo honradas 
pela CONTRATADA. 

9.11.2.2. Quando se tratar de garantia em titulos da divida pUblica, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacão e de 
custôdia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 
(redacao dada pela Lei no 11 .079, de 2004). 

9.11.2.3. Nesta modalidade, a CONTRATADA deverá ainda transferir a posse dos titulos a 
Administracao ate o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento FIsico 
do Contrato, ou ate o adimplemento da sançào aplicada. 

9.11.2.4. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituiçâo financeira oficial, 
credenciada pela Prefeitura, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por 
ordem da Prefeitura. 

9.11.2.5. A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual ate 90 (noventa) dias 
após o recebimento provisorio do objeto contratado. 

9.11.2.6. A nâo integralizaçâo da garantia no prazo estabelecido inviabilizará a assinatura 
do contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-a as penalidades previstas nos art.s 81 ou 87 da Lei n.° 8.666193. 
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9.11.2.7. Por ocasião de eventuais aditarnentos contratuais que prornovarn acréscirnos ao 
valor contratado ou prorrogaçöes de prazo contratual, a garantia prestada deverâ ser reforçada 
e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 
compatibilidade corn os novos valores e prazos pactuados. 

9.11.2.8. Apos a assinatura do Terrno de Encerramento Definitivo do Contrato será 
devolvida a "Garantia de Execuçao", urna vez verificada a perfeita execuçâo dos serviços e 
fornecirnentos. 

9.11.2.9. Não haverá qualquer restituiçao de caucão em caso de dissoluçao contratual, na 
forma do disposto na clâusula de rescisâo, hipotese em que a cauçao reverterá e será 
apropriada pela Prefeitura. 

9.11.3. Como condição indispensável a celebraçao do contrato, a empresa deverâ indicar a 
Prefeitura Municipal conta corrente bancária que mantenha em seu próprio nome, em 
estabelecirnento que rnantenha agencia em Redençâo do Gurgueia - P1, na qual serão feitos os 
depósitos dos valores que venharn a ser devidos a contratada. 

10. FONTE DE RECURSOS. 

10.1. Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contrataçâo que se seguirern a 
licitaçào corrern por conta de recursos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, dotacâo 
orçamentária - 15.452.0011.2009.0000 - Serviço de Limpeza Püblica e Coleta de Lixo, 
3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurIdica. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. 0 pagarnento do serviço contratado serâ mensal, e a Prefeitura, apOs a aceitaçao do 
ateste das ruas devidamente limpas, lixos coletados e transportados, efetuarã o pagarnento ate 
100  (d(?cimo) dia ütil do més subsequente ao da efetiva execuçao dos servicos, referentes ao 
més anterior ao dos serviços faturados, através de transferência eletrOnica a contratada. 

11.2. A Contratada deverá emitir a respectiva fatura discrirninativa e entregar a Prefeitura 
ate o dia 30 (trinta) de cada mês. Caso se faça necessária a retificaçâo de fatura por culpa da 
contratada, o prazo terâ sua contagern suspensa ate a data de reapresentaçäo da fatura ao 
orgão, isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento a contagern. 

11.3. 0 Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento Se, no ato da atestacao, as 
prestacoes dos servicos näo estiverern de acordo corn as especificacöes apresentadas e 
aceitas. 

11.4. 0 Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
rnuttas ou indenizaçoes devidas pela Contratada, nos termos desta Tomada de Preços. 

11.5. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu 
critério, poderá devolve-la, para as devidas correçôes, ou aceitá-la, corn a justificativa da parte 
que considerar indevida. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1 
CNPJ. 06.554.380/0001-92 - Redencao do Gurgu-P 



C1av64o ae 

SECRETARIA MUNICIPAL 	. 

11.6. Na hipótese de devoluçao, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condicoes contratuais. 

11.7. 0 Contratante nao pagarâ, sern que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhurn 
comprornisso que lhe venha a ser cobrado diretarnente por terceiros, sejam ou não instituiçöes 
financeiras. 

12— DA ExEcucAo 

12.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretana Municipal de 
Infraestrutura, através do fiscal de contrato designado pela mesma, procedendo ao registro das 
ocorrências adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprirnento. 

12.2. A fiscalizacao será exercida no interesse da Administracão e não exclui e nern reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
sua ocorréncia, não implica co-responsabilidade do Poder PUblico ou de seus agentes e 
prepostos. 

12.3. Quaisquer exigéncias da Fiscalizaçao inerentes ao objeto deste Edital deverâo ser 
prontarnente atendidas pela Contratada, sern qualquer onus para a Administração. 

12.4. A critério da Adrninistração poderã ser exigida análise do material fornecido, na 
presença do representante da Administração, através de kits próprios, fornecidos pela 
Adjudicatária, para verificaçao da qualidade do produto. 

12.5. Os serviços de coleta, transporte e destino final dos resIduos domiciliares urbanos; 
deverão ser executados no mInirno trés vezes por sernana, na sede do rnunicIpio, em dias a 
serern determinados pela adrninistração, podendo em caso de haver necessidade, este serviço 
ser feito por mais vezes na semana, mediante solicitacao por parte da Prefeitura. 

12.6. Os serviços de coleta e transporte de resIduos provenientes da poda e elirninacão de 
arvores, localizadas no perIrnetro urbano, deverâo ser realizados em todos os lugares, quando 
forern necessários; 

12.7. Os serviços de limpeza e varrição manual das vias pavimentadas, pinturas de meio fio 
e limpeza das vias nao pavirnentadas, da zona urbana, são as constantes no Termo de 
Referéncia dos serviços, parte integrante deste Edital; 

12.8. Os serviços de varrição das vias püblicas serão executados de segunda a sexta na 
sede do municipio. Igual procedirnento e o serviço de limpeza, varriçâo e jardinagem de praças 
pUblicas. 

12.9. Ressalta-se, que a pintura de guias/meio fio e Util na orientação do tráfego de velculos. 
Sendo assirn, este serviço será executado corn frequencia, conforme exigèncias da Prefeitura 
Municipal a empresa contratada, devendo ser utilizado o material do tipo cal comum, dando 
melhor visibilidade ao local. 
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12.10. Todos as serviços objeto deste edital será feito por pessoal, treinado e corn todos Os 

equipamentos de proteçao necessários e de inteira responsabilidade da contratada, podendo a 
Administraçao PUblica Municipal intervir junto a empresa contratada quando esta não estiver 
cumprindo as exigencias legais impostas pelo Ministério do Trabalho em relaçao aos servicos 
realizados, e no caso da mesma não atender as exigéncias, será irnposta a mesrna as 
penalidades legais. 

12.11. Os serviços de capinacão de vias não pavimentadas no perimetro urbano, são as 
ruas não pavimentadas contempladas no Termo de Referencia dos Serviços, que serão 
executados pela contratada corn frequencia no periodo de germinação e crescimento das ervas 
daninhas, par ordem especifica da Prefeitura, devendo ser utilizadas as ferramentas como 
enxadas, pás, garfos, carrinho de mao etc. 

- 	 12.12. Todos os residuos resultantes dos servicos executados deverâo ser rernovidos para 
a aterro sanitário, ou outros locais determinados pela Administraçao, e será feito em veiculos 
especificos e de responsabilidade da empresa contratada. 

13. SUBCONTRATAcAO E SUB-R0GAcA0 

13.1. 0 licitante contratado não poderâ ceder, sub-rogar, parcial ou totairnente os servicos 
objeto deste Edital por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante 
previa autorizaçào, por escrito, observando-se, quando concedida autorizaçäo para 
subcontrataçao, celebrar corn o terceiro a quem subcontratar, Contrato corn inteira obediència 
aos termos do Contrato original firmado corn a Prefeitura Municipal e sob a sua inteira e 
exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objeto 
contratado, na forma determinada pela Prefeitura Municipal. 

13.1.1. No caso de subcontrataçao, deverã ficar dernonstrado e documentado que esta 
somente abrangerá etapas dos servicos, ficando clara que a subcontratada apenas reforçarâ a 
capacidade técnica da contratada, que executarã, por seus prôprios meios, a principal do serviço 
de que trata este Edital, assurnindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos 
serviços contratados. 

13.1.2. A assinatura do contrato caberá somente a empresa vencedora, por ser a Unica 
responsãvel perante A Prefeitura Municipal, mesmo que tenha havido apresentacão de empresa 
a ser subcontratada para a execucão de determinados serviços integrantes desta licitação. 

13.1.3. A Prefeitura Municipal se reserva a direito de, apOs a contratacao dos serviços, exigir 
que a pessoal técnico e auxiliar da ernpresa contratada e de suas subcantratadas se subrnetam 
a cornprovação de suficiência a ser por ela realizada e de determinar a substituiçao de qualquer 
membro da equipe que não esteja apresentanda a rendirnento desejado. 

14. sANcOEs ADMINISTRATIVAS 

14.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, par inadimplência, estâo 
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus paragrafas, todos da Lei no. 8.666/93. 

14.2. Nos terrnos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, fica estipulado a percentual de 0, 
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(meio por cento) sabre o valor inadimplido, a tItulo de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto desta Tomada de Preços, ate a limite de 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato. 

14.3. Em caso de inexecucâa total ouparcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condicoes avençadas, e demais condiçoes resultantes desta Tornada de Preças, a 
Contratante paderá, garantida a previa defesa, aplicar a Contratada as seguintes penalidades: 

14.3.1. Advertencia; 

14.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do cantrato, no casa de inexecuçâo 
total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da camunicacâo oficial; 

14.4. Ficará impedida de licitar e de contratar corn a Adrninistração PUblica Municipal, 
Estadual, e Federal, par prazo não superior a 02 (dais) anos, conforme a Lei Federal n° 
8.666/93, garantido a direito prévia da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarern as 
motivas determinantes da puniçãa ou ate que seja promovida a reabilitacâa perante a prôpria 
autoridade que aplicau a penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar dacumentaçao falsa, ou ainda ensejar injustificadamente a retardarnento da 
realizacâo do certame; 

b) Não mantiver a propasta; 

c) Compartar-se de moda inidônea ou fizer declaraçao falsa do atendimento das condicOes 
de habilitacao ou corneter fraude fiscal; 

d) Convocada dentro do prazo de validade da sua propasta, nâo celebrar o contrato, falhar 
au fraudar sua execuçào. 

14.4.1. As penalidades somente poderâo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
campetente aplicanda-se a Principio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundarnentadas em fatos reais e camprôvados, desde que formuladas par escrito e no prazo 
maxima de 05 (cinco) dias üteis contados da data de recebimento da notificacao, em 
abservância aos principias do contraditôrio e da ampla defesa. 

14.4.2. Praticar par acãa ou omissãa, qualquer ato que, par imprudéncia, negligencia, 
impericia, dolo au ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiras, independenternente 
da obrigaçao da Contratada em reparar as danas causados. 

14.5. ADVERTENCIA 

14.5.1. A aplicaçaa da penalidade de adverténcia será efetuada nos seguintes casas: 

14.5.1.1. Descumprimento das abrigacoes assumidas contratualmente ou nas Iicitaçôes, 
desde que acarretem pequeno prejuiza a Prefeitura Municipal, independentemente da aplicacãa 
de multa maratOria au de inexecuçaa contratual, e do dever de ressarcir a prejuIza; 
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14.5.1.2. Execução insatisfatôria do objeto contratado, desde que a sua gravidade não 

recornende a enquadrarnento nos casos de suspensâo ternporária ou declaração de 
inidoneidade; 

14.5.1.3. Outras ocorréncias que possarn acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvirnento das atividades da Prefeitura Municipal, desde que não sejarn passiveis de 
aplicacão das sançôes de suspensão ternporãria e declaraçâo de inidoneidade. 

14.6. SUSPENSAO TEMPORARIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINIsTRAcAo PUBLICA 

14.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal de Redencao 
do Gurgueia pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos 
prejudicarern o procedirnento licitatôrio ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo 
defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da data do recebirnento da intirnaçao; 

14.6.2. Suspensão ternporária do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal por 
prazo de ate 02 (dois) anos, nas seguintes situacoes: 

14.6.2.1. Atraso no cumprimento das obrigaçOes assumidas contratualmente e na licitaçâo 
que tenha acarretado prejuizos significativos para a Prefeitura Municipal; 

14.6.2.2. Execuçâo insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicaçâo da 
sanção de advertência. 

14.6.2.3. Quando a licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
pela Prefeitura Municipal. 

14.6.2.4. Não concluir os serviços contratados; 

14.6.2.5. Prestar os serviços ern desacordo corn as especificaçoes ou corn qualquer outra 
irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitaçâo, nâo efetuando sua substituição ou 
correçäo no prazo deterrninado pela Prefeitura Municipal; 

14.6.2.6. Corneter quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos a Prefeitura 
Municipal, ensejando a rescisão do contrato ou frustraçao do processo licitatôrio; 

14.6.2.7. Praticar atos ilicitos, visandofrustrar as objetivos da licitaçao; 

14.6.2.8. Dernonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura 
Municipal, ern virtude de atos ilicitos praticados; 

14.7. DECLARAçAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAçAO PUBLICA 

14.7.1. A declaraçao de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal se constatada a 
m646, acão rnaliciosa e prerneditada, evidência de atuacao corn 
reincidência de faltas que acarretern prejuizos a Prefeitura Municipal. 
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14.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar corn a 
Adrninistracao PUblica, enquanto perdurarem Os rnotivos determinantes da punição ou ate que 
seja promovida a reabilitaçao, perante a Prefeitura Municipal, apOs ressarcidos os prejuIzos e 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

14.7.3. A declaraçäo de inidoneidade para licitar e contratar corn a Adrninistracão PUblica 
será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que: 

14.7.3.1. Tenha sofrido condenacão definitiva por praticarem, por rneios dolosos, fraude 
fiscal no recolhirnento de quaisquer tribitps; 

14.7.3.2. Praticarern atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitaçâo; 

14.7.3.3. Dernonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura 
Municipal, em virtude de atos ilicitos praticados; 

14.7.3.4. Apresentarem a Prefeitura Municipal qualquer docurnento falso, ou falsificado no 
todo ou em parte, corn a objetivo de participar da licitação, ou no curso da relacâo contratual; 

14.7.3.5. Praticarern fato capitulado corno crime pela Lei 8.666/93. 

14.7.4. Independenternente das sançOes a que se referem Os itens 14.2 a 14.3, a licitante ou 
contratado está sujeito ao pagamento de indenizaçao por perdas e danos, podendo ainda a 
Prefeitura Municipal propor que seja responsabilizado: 

14.7.4.1. Civilrnente, nos termos do Côdigo Civil; 

14.7.4.2. Perante os orgaos incurnbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do 
exercicia profissional a elas pertinentes; 

14.7.4.3. Criminalrnente, na forma da Iegislaçâo pertinente. 

14.8. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes 
que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

14.9. As sançOes serâo aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, corn excecao da 
declaracâo de inidoneidade, cujo prazo de defesa e de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
conforme § 30 do art. 87 da Lei no 8.666/93. 

14.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, nâo tern caráter 
compensatório e assim, a seu pagarnento nao exirnirâ a Contratada de responsabilidade por 
perdas e danos decorrentes das infraçOes cornetidas. 

15. RESCISAO 

15.1. 0 Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da I I 
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8.666/93, nos casos: 

15.1.1. Administrativamente, nos.seguintes casos: 

15.1.1.1. Nâo cumprirnento de cláusulas contratuais, de especificacoes, dos detaihes 
executivos ou de prazos; 

15.1.1.2. Cumprirnento irregular de cláusulas contratuais, de especificacoes, dos detaihes 
executivos ou de prazos; 

15.1.1.3. Lentidâo no seu cumprimento, levando a Prefeitura Municipal a comprovar a 
impossibilidade da conclusão serviço, nos prazos estipulados; 

15.1.1.4. Atraso injustificado no inicio dos serviços ou fornecirnentos; 

15.1.1.5. A paralisacao dos serviços sem justa causa e previa comunicaçâo a Prefeitura 
Municipal; 

15.1.1.6. A Subcontratacão total ou parcial do seu objeto, a associaçâo do licitante 
contratado a outrem, cessào ou transferência total ou parcial, bern corno fusâo, cisâo ou 
incorporaçäo do licitante contratado, näo admitido previamente pela Prefeitura Municipal. 

15.1.1.7. Desatendirnento as deterrninaçoes regulares das autoridades designadas para 
acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, assirn corno a de seus superiores; 

15.1.1.8. Cornetimento reiterado de faltas na execucâo do objeto contratado; 

15.1.1.9. Decretaçao de faléncia ou a instauraçâo de insolvência civil em condicoes que, a 
juIzo da Prefeitura Municipal, ponharn em risco a perfeita execução dos serviços; 

15.1.1.10. Dissoluçao da sociedade contratada; 

15.1.1.11. Alteraçao social ou a modificaçâo da finalidade ou da estrutura do licitante 
contratado que, a juIzo da Prefeitura Municipal, prejudique a execuçâo do Contrato; 

15.1.1.12. Razöes de interesse do serviço püblico de alta relevância e amplo conhecirnento, 
justificadas e deterniinadas pela Prefeitura Municipal e exaradas no processo administrativo 
referente ao Contrato; 

15.1.1.13. Supressão dos servicos que acarretern rnodificaçoes do valor inicial do Contrato 
além do limite imposto ao contratado; 

15.1.1.14. Suspensão de sua execução, por ordern escrita da Prefeitura Municipal por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calarnidade püblica, grave perturbaçâo da 
ordern interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensöes que totalizem o rnesrno prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçoes pelas sucessivas e 
contratualrnente imprevistas desrnobilizacoes. E assegurado ao licitante contratado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprirnento das obrigacoes assumidas, ate qu 
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seja normalizada a situaçâo; 

15.1.1.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura 
Municipal, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de 
calamidade püblica, grave perturbaçäo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante 
contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigacoes, ate que seja 
normalizada a situação; 

15.1.1.16. Ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que 
seja impeditivo da execução do Contrato; 

15.1.1.17. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666/93, sem 
prejuizo das sançoes penais cabIveis; 

15.2. Amigavelmente pelas partes. 

15.3. Judicialmente. 

15.4. A rescisão administrativa ou amigâvel deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

15.5. No caso de rescisão administrativa embasada em razôes de interesse do servico 
püblico, prevista nos subitens "15.1.1.12 a 15.1.1.17", do item 15.1, sem que haja culpa do 
licitante contratado, este serâ ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente 
comprovado, tendo ainda direito a: 

15.5.1. Devoluçao da garantia prestada; 

15.5.2. Pagamento devido pela execucäo do Contrato ate a data da rescisao; 

15.5.1. Pagamento do custo da desmobilizaçao. 

15.6. A rescisão administrativa elencadas nas alIneas "15.1.1.1. a 15.1.1.12 e 15.1.1.17", 
podera acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrència que a justificar, 
sem prejuizos das sançôes previstas: 

15.6.1. Assunçâo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato proprio da Prefeitura Municipal; 

15.6.2. Execução de garantia contratual, para ressarcimento da Prefeitura Municipal dos 
valores das multas e indenizacoes a ela devida; 

15.6.3. Retençao dos créditos decorrentes do Contrato ate o limite dos prejuizos causados a 
Prefeitura Municipal. 

15.7. Os casos de rescisäo contratual serâo formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditôrio e a ampla defesa. 
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17.1. Lavrar-se-ão atas das reuniöes pUblicas da Comissào Permanente de Licitaçaa, 
apOs lidas e aprovadas, serâo assinadas pelos seus membros e pelos representantes das 
licitantes presentes; 

17.1.1. Os demais atos licitatôrios serão registrados no processo da licitaçao. 

17.1.2. No caso de eventual divergencia entre o Edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposiçoes do primeiro. 

17.2. A Prefeitura Municipal reserva-se ao direito de revogar esta licitacâo por razôes de 
interesse pUblico ou anulá-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bern como prorrogar o 
prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAçAO DE HABILITAcAO ou da 
PROPOSTA COMERCIAL, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, 
caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da 
licitante, sem que isto gere direito a indenização ou ressarcimento de gualguer natureza. 

17.3. E facultada a Comissâo Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitaçâo, a 
promoçào de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instruçao do processo, 
podendo utilizar-se de pessoal ou equipe técnica para verificar, avaliaçoes ou exames que visem 
a boa e regular garantia do objeto, sendo que, o poder e a responsabilidade das decisöes 
competem exclusivamente a Comissâo de Licitaçao, vedada ainda a licitante a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originalmente da DOCUMENTAçAO DE 
HABILITAcAO ou da PROPOSTA COMERCIAL; 

17.4. A Administraçâo poderâ, a qualquer momento antes da entrega das Propostas, fazer 
errata ou adendo ao Edital, por qualquer razão, por iniciativa prOpria ou em funçao de resposta a 
pedido de esclarecimento ou a impugnacào feita ao Editar. A errata ou adendo, quando não afete 
a formulacao das propostas, será enviado por correio, fax ou correio eletrônico, tornando-se 
obrigatorio a todos. Se da errata ou adendo resultar reduçao de exigências de habilitaçao ou se 
afetar a formulação das propostas, será obrigatôria sua divulgaçao pelos mesmos meios 
divulgada originalmente a licitaçâo, reabrindo-se o prazo legal para apresentaçao de documentos 
e propostas. 

17.5. Caso ocorram falhas insignificantes nos documentos apresentados nas sessöes 
designadas para entregas dos envelopes "Documentaçào" e "Propostas de Preços", a Comissão 
poderá deliberar, no ato da sessão, correçoes destas falhas, quando da ausência de 
numeraçöes de pàginas ou outros motivos que não comprometam a lisura do certame. 

17.6. A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recoihimento do 
ISSQN a Prefeitura Municipal durante toda execuçâo do contrato. 

17.7. Este edital e seus elementos constitutivos serâo fornecidos aos interessados, quando 
solicitados e retirados junto a Comissâo Permanente de Licitaçoes. 

17.8. Quaisquer informacoes ou esclarecimentos, corn relaçao a este Edital e seus anexos 
poderao ser obtidas na Sala de Licitaçoes da Prefeitura Municipal localizada na Rua 
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Ferreiro, Sin0 , Baurro Planaltina, em Redencao do Gurgueia - P1, telefone (89) 356% 
/Fax: 3566-1166, no horário de 07:30hs (sete horas e trinta minutos) as 13:30hs (treze horas e 
trinta minutos), de 21  a 6a  feiras, via e-mail: Iicitacaoredencao2017gmail.com , ou através de 
correspondência dirigida a Comissão Permanente de Licitação. 

17.9. A Prefeitura Municipal poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do Contrato, convidar a 
segunda classificada e assim sucessivamente, para complernentar o objeto, no prazo contratual 
original previsto, nas mesmas condiçoes da primeira classificada, inclusive quanto ao preco, 
conforme disposto no art. 24, inciso Xl, da Lei n° 8.666/93; 

17.11. Os casos omissos serão resolvidos pelas disposiçoes da Lei n°. 8.666/93 corn as 
alteraçöes estabelecidas pela Lei n°. 8.883/94, e dernais legislaçäo correlatas. 

17.12. A Contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 
execuçào dos servicos contratados, mediante o pagamento Unico e exciusivo daqueles já 
executados. 

17.13. A Contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que 
nâo atender as especificaçoes, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalizaçao. 

17.14. A Contratada assume integral responsabilidade pelos danos que causar a 
Contratante ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes na execucao dos 
serviços contratados, isentando a Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir 
em decorrência dos mesmos. 

17.15. A Contratada serã a Unica responsável para corn seus empregados e auxiliares, no 
que concerne ao cumprimento da legislaçao trabalhista, previdência social, seguro de acidentes 
do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito as 
normas de segurança do trabaiho, prevista na Legislaçao Federal (Portaria n°. 3.214, de 8.7.78, 
do Ministério do trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicaçâo de 
multas por parte da Contratante ou rescisão contratual corn a aplicação das sançães cabiveis. 

17.16. A Contratada, uma vez iniciado os servicos, somente podera retirar equipamentos 
mediante prévia solicitaçâo e aprovação expressa da Contratante. 

17.17. Caso a Contratada tenha sua sede em outro MunicIpio, a mesma terá 0 prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, contados da assinatura do Contrato, para instalacâo, em Redenção do 
Gurgueia, para manter todos os entendimentos que se fizerem necessários, entre a vencedora e 
a Contratante. 

17.18. Fica expressamente vedada a subcontratacao, sem prévia, expressa e escrita 
autorizaçao da Contratante. 

17.19. Aplicam-se a este Contrato as disposiçôes da Lei n°. 8.666/93, que regulamenta as 
licitaçoes e contrataçoes promovidas pela Administraçào PUblica. 

17.20. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes 
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ANEXO I - Minuta do Contrato; 
ANEXO II - Modelo de Declaraçao sobre Empregados Menores; 	 N°PAG._IQJ- 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Aptidão de Desempenho; 	 cPt. 
ANEXO IV - Declaração de visita ao local dos serviços; 
ANEXO V - Declaração de Conhecimento dos Detalhes Executivos, 	 'c 

ANEXO VI - Declaracão de Inexisténcia de Fato Impeditivo; 
ANEXO VII - Modelo Proposta de Preços; 
ANEXO VIII - Modelo - Declaraçâo - ME ou EPP 
ANEXO IX - Modelo Declaraçào que não ha Sôcios, Gerentes ou Diretores da Licitante que 

sejam Conjuge, Companheiro ou Parente em Linha Reta, Colateral ou por Afinidade, ate o 
Terceiro Grau de Servidores Ocupante de Cargos de Direçâo, Chefia ou Assessoramento dos 
Diversos Orgãos do Municipio de Redencao do Gurguéia - Piaui. 

ANEXO X - Modelo Declaraçao não Possui em seu Quadro Societário Servidor Püblico 
ANEXO XI - Termo de Referéncia, Planilhas orçamentárias e demais documentos cantantes 

do Processo. 
ANEXO XII - Modelo de Declaraçao de Prestacão de Garantia de Proposta (Garantia Em 

Dinheiro) 

18. DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro da cidade de Redençâo do Gurgueia - P1, como o ünico competente 
para dirimir quaisquer düvidas ou questoes oriundas deste processo. 

Redencao do Gurgueia - P1, 20 de junho de 2017. 

Eliane Borges Cardoso 
	

Severino Fernandes de Folha 
Presidente da CPL 
	

Membro da CPL 

Kennedy de sousa Soares 
Membro da CPL 

Visto: 

Ang o j9K5 'Sena Santos 
refeito Municipal 
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ANEXO I 

MINUTA CONTRATUAL 

Contrataçao de empresa para execução dos 
serviços de limpeza püblica, , que 
entre si celebram a Prefeitura Municipal de 
Redencão do Gurgueia - Pt e a empresa: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1, corn sede na 
cidade de Redenção do Gurguéia - P1, localizada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, 
em Redencao do Gurgueia - P1, CNPJ (MF) NO ................., por meio do Exrno. Sr. Prefeito 
Municipal Sr. , brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador 
da carteira de identidade no .....................e do CPF n° .....................doravante denorninada 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ................., corn sede e foro na cidade de 

Estado do .............., estabelecida a ................n° ...........inscrita no CNPJ (MF) sob 
o n° ..............e lnscrição Estadual n° ................. aqui representada por seu .......................... 
(cargo, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissao, CPF e n° do R G. e endereço 
do representante), doravante denominada CONTRATADA, em conformidade corn as 
normas da Lei n° 8.666, de 21/06/93, corn as alteraçoes nela introduzidas ate a presente 
data, Lei Complernentar n° 123/06 e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, as 
quais submetem as partes para todos as efeitos, tern justo e acordado celebrar o presente 
Contrato, conduzido sob o regime de empreitada por preco global, regendo-se a contrataçao 
pelo fixado nas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.0 	0 presente contrato tern pOr objeto a contratacao de empresa para 
conforme descriçöes no projeto basico em anexo. 

1.1 	Para todos os efeitos legais, para rnelhor caracterização dos serviços, bern 
assim para definir procedirnentos e normas decorrentes das obrigaçöes ora contraldas, 
integrarn este Contrato, como se nele estivessem transcritos, corn todos os seus Anexos, 
que a encorparn, alem dos seguintes documentos: 

a) Termo de Referéncia de Limpesa Püblica. 
b) Processo Administrativo n° 	 /2017, Edital no. 	/2017. 
C) 	Proposta da Contratada 

1.2 	Na prestaçao destes serviços serã observado a seguinte: 

1.2.1 	Os serviços se desenvolverão corn todas as despesas decorrentes da 
Contratada; 
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1.2.2 	Os serviços serão prestados todos os dias e deveräo conservar a cidade 
limpa de sujeira, mato e as decorrentes de detritos provenientes de residéncia, e coletados 
nos depósitos da Prefeitura ou em sacos plásticos colocados nas ruas pelos moradores da 
cidade. 

1.2.3 	Os serviços de coleta, transporte e destino final dos resIduos domiciliares 
urbanos; deverão ser executados no minirno trés vezes por semana, na sede do municipio, 
em dias a serem determinados pela adrninistraçao, podendo em caso de haver 
necessidade, este serviço ser feito por mais vezes na semana, mediante solicitação por 
parte da Prefeitura. 

1.2.4 	Os serviços de coleta e transporte de residuos provenientes da poda e 
eliminação de arvores, localizadas no perImetro urbano, deverão ser realizados em todos os 
lugares, quando forem necessários; 

1.2.5 	Os serviços de limpeza e varrição manual das vias pavimentadas, pinturas de 
meio fio e limpeza das vias não pavimentadas, da zona urbana, são as constantes no Termo 
de Referenda dos serviços, parte integrante deste Edital; 

1.2.6 	Os serviços de varrição das vias püblicas, serão executados de segunda a 
sexta na sede do municipio. lgual procedimento e o serviço de limpeza, varrição e 
jardinagem de pracas püblicas. 

1.2.7 	Ressalta-se, que a pintura de guias/meio fio e Util na orientação do tráfego de 
velculos. Sendo assim, este serviço será executado corn frequéncia, conforme exigencias 
da Prefeitura Municipal a ernpresa contratada, devendo ser utilizado o material do tipo cal 
comum, dando melhor visibilidade ao local. 

1.2.8 	Todos os serviços objeto deste edital será feito por pessoal, treinado e corn 
todos os equipamentos de protecao necessários e de inteira responsabilidade da 
contratada, podendo a Administraçao PUblica Municipal intervir junto a empresa contratada 
quando esta nao estiver curnprindo as exigéncias legais impostas pelo Ministerio do 
Trabalho em relaçao aos serviços realizados, e no caso da mesma não atender as 
exigéncias, será imposta a mesma as penalidades legais. 

1.2.9 	Os serviços de capinacão de vias não pavimentadas no perimetro urbano, 
são as ruas nao pavimentadas contempladas no Termo de Referéncia dos Serviços, que 
serão executados pela contratada corn frequencia no perlodo de germinacão e crescimento 
das ervas daninhas, por ordem especIfica da Prefeitura, devendo ser utilizadas as 
ferramentas como enxadas, pás, garfos, carrinho de mao etc. 

1.2.10 Todos os residuos resultantes dos servicos executados deverão ser 
removidos para o aterro sanitário, ou outros locais determinados pela Administração, e será 
feito em veiculos especIficos e de responsabilidade da empresa contratada. 

CLAUSULA SEGUNDA 
DAS 0BRIGAcOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

2.1 	São obrigaçôes e responsabilidades da Contratada: 

2.1.1 	Executar os serviços em veiculos de sua responsabilidade, e transportá-lo 
para o aterro sanitário indicado pela Prefeitura; 
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2.1.2 	Executar os serviços através de profissionais capacitados, possuidores de 
qualidades do tipo gentileza, cautela, atençao, educacao e prudência no trato de pessoas, e 
utilizando equipamentos de proteçao contra agentes nocivos a saUde; 

2.1.2.1 Será de inteira responsabilidade da contratada a admissão, treinamento e 
demissão de todo o pessoal necessário a execução dos serviços, objeto deste Contrato, 
correndo por conta da contratada todos os encargos soclais, fiscais e trabalhistas, inclusive 
uniforrnizaçao e equipamentos necessários, devidamente aprovados pela Contratante; 

2.1.3 	lnformar a Prefeitura imediatarnente, pôr escrito, quaisquer anormalidades 
que sejam verificadas quando da execuçäo dos serviços; 

2.2 	Prestar esciarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas 
reclamacoes se obriga a atender prontamente; 

2.3 	Diligenciar para que seus empregados, mandatários ou prepostos tratem corn 
urbanidade e cortesia o pessoal da Prefeitura e moradores da cidade; 

2.3.1 	Fica assegurado a Contratante, o direito, a qualquer tempo solicitar a 
substituicao de funcionário que for julgado inconveniente na execução dos servicos e que 
venha trazer prejuizos ao erário pUblico municipal; 

2.4 	Ter como de sua inteira responsabilidade todos os impostos, taxas, seguros e 
multas decorrentes da contratacao; 

2.5 	Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho previstas na 
legislaçäo pertinente e ter como de sua inteira responsabilidade quaisquer acidentes que 
possam ser vitimas seus empregados; 

2.6 	Responder integralmente pelo procedimento doloso ou culposo dos seus 
empregados ou preposto seus que importe em prejuizo a Prefeitura e/ou a terceiros, como 
ainda pelos excessos ou omissöes dos mesmos, quando em serviço para a Prefeitura; 

2.7 	Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os onus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que 
será exercida pela Prefeitura; 

2.8 	Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, 
derivadas ou conexas corn o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarada 
pela Contratada a inexisténcia de qualquer vInculo empregaticio entre seus empregados 
e/ou prepostos e a Prefeitura Municipal de Redenção do Gurgueia - Pi; 

2.9 	A indenização por danos causados a Prefeitura; 

2.10 	Fornecer equipamentos de proteçäo individual - EPI's e equiparnentos de 
protecäo coletiva - EPC's; 

2.11 	E de responsabilidade da contratada definir a melhor cornposição da 
guarnicâo para execução dos serviços contratados, porém, tal mao de obra seja suprida por 
moradores do rnunicipio, mediante comprovacão de residéncia. 
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DO PRAZO DA c0NTRATAçA0 

3.1 	0 contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, 
podendo o mesmo ser prorrogado através tie Aditivo Contratual, pelo mesmo periodo, ou 
inferior, sucessivas vezes ate o limite permitido na Lei 8.666/93 mediante comunicacão de 
uma das partes e anuência de outra, observadas as cláusulas e condiçoes desta Tornada de 
Preços e da proposta vencedora. 

3.2 	A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçöes contratuals, Os 
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessária, ate o limite de 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no art. 65, parágrafo 10  e 20  da Lei 
8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA 
DO PREO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 	Pela tempestiva execução dos serviços objeto deste contrato, a Prefeitura 
pagara 	a 	Contratada 	o 	valor 	mensal 	de 	R$ 
( 	 ) perfazendo urn valor global para a vigência do 
contrato R$ 	 ( 	 ) 

4.2 	0 pagamento do serviço contratado será mensal, e a Prefeitura, apos a 
aceitação do ateste das ruas devidamente limpas, e lixos coletados e transportados, 
efetuará o pagamento ate 100  (décimo) dia Util do mês subsequente ao da efetiva execuçäo 
dos serviços, referentes ao rnês anterior ao dos serviços faturados, através de cheque 
nominal a contratada; 

4.2.1 	A Contratada deverá emitir a respectiva fatura discriminativa e entregar a 
Prefeitura ate o dia 30 (trinta) de cada mês, prorrogando-se o prazo de pagamento na 
mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura; 

4.2.2 	Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a 
seu critério, poderá devolve-la, para as devidas correçöes, ou aceitá-la, corn a justificativa 
da parte que considerar indevida. 

4.2.3 	Na hipótese de devoluçao, a Nota Fiscal será considerada como nao 
apresentada, para fins de atendimento das condicoes contratuais. 

4.3 	Nenhurn pagamento,  isentará a contratada de suas responsabilidades e 
obrigaçoes, nem implicará a aceitacao definitiva dos serviços; 

4.4 	Incluem-se no preço ajustado no presente contrato todas as despesas 
verificadas para a execução dos serviços, inclusive mäo-de-obra, obrigacoes tributárias, 
trabalhistas, prérnios de seguros, acidentes do trabalho, parafiscais, previdenciárias, fiscais, 
despesas corn velculos, combustIvel, Oleo lubrificante, reposição de peças, etc. 

4.5 	Fica facultada a Prefeitura a retençao no pagamento da nota fiscal, de valores 
correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados 
pela fiscalização e cobrados da Prefeitura; 
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4.6 	0 Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento Se, no ato da 
atestaçao, as prestaçöes dos serviçàs não estiverem de acordo corn as especificacöes 
apresentadas e aceitas; 

4.7 	0 Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a rnultas ou indenizacoes devidas pela Contratada, nos termos desta 
Tornada de Preços; 

4.8 	0 Contratante não pagará, sem que tenha autorizado previa e forrnalmente, 
nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao 
instituiçoes financeiras. 

4.9 	Os recursos financeiros para cobrir as despesas decorrente da contratação 
correm por conta de recursos do FPM e/ou Recursos PrOprios, ICMS, dotaçáo orcarnentaria 
- 15.452.0011.2009.0000 - Serviço de Limpeza Püblica e Coleta de Lixo, 3.3.90.39.00 - 
outros serviços de terceiros - pessoa juridica 

CLAUSULA QUINTA 
DO PREO CONTRATADO E DA REPAcTuAcA0 

5.1 	Pela tempestiva execuçäo dos serviços objeto serão pagos Os valores antes 
descritos, não adrnitindo-se repactuaçäo; 

5.2 	Corn vistas a manutenção do equilibrio econômico-financeiro do contrato, 
poderá ser promovida revisäo contratual, desde que eventuais solicitaçOes nesse sentido 
estejam acompanhadas de cornprovaçäo da superveniencia de fato imprevisIvel ou 
previsIvel, porém de consequências incalculáveis, bern como de demonstração analItica de 
seu impacto nos custos do contrato; 

5.3 	Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de revisäo 
contratual, eventuais reajustes salariais concedidos pela Contratada a seus empregados, 
em razão da Convençao Coletiva ou Acordo Coletivo, cujos termos colidam corn a polItica 
econOmica do Governo Federal, ou que concedarn aumentos salarials e/ou vantagens não 
praticadas por outros setores da economia. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS MODIFIcAç0Es 

6.1 	A Contratada fica obrigada a aceitar, nas rnesmas condiçoes contratuais, os 
acréscimos ou supressôes que se fizerem necessária, ate o lirnite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicialmente contratado; 

6.1 .1 	Neste caso, o preço mensal do contrato será acrescido ou diminuido, se for o 
caso, considerando-se corno base de cálculo o preco mensal constante da proposta; 

CLAUSULA SETIMA 
DAS OBRIGAOES DA PREFEITURA 

7.1 	Indicar as areas e locais onde deverão ser realizados os serviços, a limpeza e 
as coletas como também locais para onde deverá ser transportado o lixo coletado; 

7.2 	Notificar a contratada de quaquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços; 
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7.3 	Efetuar os pagamentos devidos nas ocasiöes estabelecidas; 

	

7.4 	Fiscalizaçäo do cumprimento das obrigaçOes estabelecidas no 
durante a vigência do mesmo; 

	

7.5 	Indicar o responsável pela fiscalizaçao e acompanhamento dos serviços. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS INCIDENCIAS TRIBUTARIAS E SEGUROS 

8.1 	Correçao por conta exclusiva da contratada todos os impostos, taxas e 
seguros que forem devidos em decorrência do objeto desta licitação, e ainda: 

8.1 .1 	As contribuicoes devidas a Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios 
de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se facam 
necessárias ao atendimento do objeto licitado. 

CLAUSULA NONA 
DA lNExEcuçAo E RESCISAO DO CONTRATO 

9.1 	A inexecuçäo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da lei 8.666/93 e alteraçoes posteriores. 

9.1.1. Administrativamente, nos seguintes casos: 

9.1.1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificaçoes, dos detalhes 
executivos ou de prazos; 

9.1.1.2. Cumprimento irregular de clâusulas contratuais, de especificacoes, dos 
detalhes executivos ou de prazos; 

9.1.1.3. Lentidão no seu cumprimento, levando a Prefeitura Municipal a comprovar a 
impossibilidade da conclusão serviço, nos prazos estipulados; 

9.1.1.4. Atraso injustificado no inIcio dos serviços ou fornecirnentos; 

9.1.1.5. A paralisaçao dos serviços sem justa causa e previa comunicação a 
Prefeitura Municipal; 

9.1.1.6. A Subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associaçäo do licitante 
contratado a outrem, cessão ou transferéncia total ou parcial, bern como fusão, cisäo ou 
incorporação do licitante contratado, nao admitido previamente pela Prefeitura Municipal. 

9.1.1.7. Desatendirnento as deterrninaçoes regulares das autoridades designadas 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

9.1.1.8. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado; 

9.1 .1.9. Decretacão de falência ou a instauracão de insolvência civil em condiçöes 
que, a juizo da Prefeitura Municipal, ponham em risco a perfeita execução dos 
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9.1.1.10. 	Dissolução da sociedade contratada; 	 3.
CFL  

9.1.1.11. 	Alteraçao social ou a modificacao da finalidade ou da estrut'F' 
licitante contratado que, a juizo da Prefeitura Municipal, prejudique a execuçào do Contrato; 

9.1.1.12. 	Razöes de interesse do servico pUblico de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela Prefeitura Municipal e exaradas no processo 
adm in istrativo referente ao Contrato; 

9.1.1.13. 	Supressão dos serviços que acarretem modificaçöes do valor inicial do 
Contrato além do limite imposto ao contratado; 

9.1.1.14. 	Suspensão de sua execucao, por ordem escrita da Prefeitura 
Municipal por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pUblica, grave perturbaçao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de 
indenizaçoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçoes. E 
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigaçoes assumidas, ate que seja normalizada a situaçao; 

9.1.1.15. 	Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Prefeitura Municipal, em razão da execucao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, 
salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbaçâo da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigaçoes, ate que seja normalizada a situacao; 

9.1.1.16. 	OcorrOncia de caso fortuito ou de força major, regularmente 
comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato; 

9.1.1.17. 	Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666/93, 
sem prejuizo das sançOes penais cabiveis; 

9.2. 	Amigavelmente pelas partes. 

9.3. 	Judicialmente. 

9.4. 	A rescisão administrativa ou amigável deverâ ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

9.5. 	No caso de rescisâo administrativa embasada em razöes de interesse do 
servico pUblico, prevista nos subitens "9.1.1.12 a 9.1.1.17", do item 9.1, sem que haja culpa 
do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente 
comprovado, tendo ainda direito a: 

9.5.1. 	Devoluçäo da garantia prestada; 

95.2. Pagamento devido pela execuçao do Contrato ate a data da rescisão; 

9.5.1. Pagamento do custo da desmobilizaçao. 
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9.6. 	A rescisão administrativa elencadas nas alIneas "9.1.1.1. a 9.1.1.12 e 
9.1.1.17", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorréncia 
que a justificar, sem prejuizos das sançes previstas: 

9.6.1. Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se 
encontrar, por ato prOprio da Prefeitura Municipal; 

9.6.2. Execuçao de garantia contratual, para ressarcimento da Prefeitura Municipal 
dos valores das multas e indenizaçoes a ela devida; 

9.6.3. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato ate o limite dos prejuizos 
causados a Prefeitura Municipal. 

9.7. 	Os casos de rescisäo contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

9.8 	A Contratada reconhece os direitos da Prefeitura no caso de rescisâo 
administrativa, previstas no art. 79 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA 
DAS sANcOEs ADMINISTRATIVAS 

10.1 	Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condicöes avençadas, e demais condiçôes resultantes 
desta Tomada de Preços, o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 
Contratada as seguintes penalidades: 

10.1.1 Adverténcia; 

10.1.2 Multa; 

10.1.3 Suspensâo temporária de participaçao em licitaçäo e impedirnento de 
contratar corn a Prefeitura, por prazo não superior a dois anos; 

10.1.4 Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracão 
PUblica enquanto perdurarem Os motivos determinantes da punicao ou ate que seja 
promovida a reabilitacao perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Prefeitura pelos prejuizos resultantes. 

10.1.5 Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, fica estipulado o percentual 
de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de 
atraso injustificado no fornecimento do objeto desta Tomada de Precos, ate o lirnite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato: 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A adverténcia será aplicada em caso de descumprimento 
de cláusulas contratuais que nao causem prejuizo a Prefeitura. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A reincidência de advertência, por mesrno motivo, 
sujeitará a prestadora de serviço a uma rnulta equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
mensal da locaçao; 

ff 
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PARAGRAFO TERECEIRO - Será aplicada multa de 10% (dez por cento), cobrada 
em dobro no caso de reincidência no mesmo rnês, sobre a valor mensal; 

PRAGRAFO QUARTO - A cobrança de multa, impostos ou outros encargos em 
decorrência do descumprimento do contrato, será feita mediante desconto no pagamento 
mensal. 

PARAGRAFO QUINTO - A penalidade de declaracào de inidoneidade será aplicada 
nos casos de falta grave, quando comprovada a ma fé ou propOsito de auferir vantagern 
ilicita, coma também nos seguintes casos: 

a) A contratada que descumprir ou cumprir parcialmente a obrigaçao contratual, 
desde que desses fatos resultem prejuizos a Prefeitura; 

b) A adjudicatária que se resulta, injustamente, assinar o contrato dentro do 
prazo estabelecido. 

C) 	A contratada que tenha sofrido condenação definitiva por pratica de fraude 
fiscal no recolhirnento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigaçoes fiscais ou 
parafiscais; 

d) 	A contratada que tenha praticado atos ilIcitos visando frustrar os objetivos da 
licitação; 

PARAGRAFO SEXTO - A penalidade de suspensão temporária de licitar e de 
contratar corn a Administração Püblica Municipal, Estadual, e Federal, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos, conforrne art. 7 0  da Lei Federal n° 10.520/02, garantido a direito 
prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem Os motivos determinantes da 
punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a prOpria autoridade que aplicou a 
penalidade, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos nao 
resultern prejuizo a Prefeitura: 

a) Reincidéncia em descurnprimento de prazo contratual; 

b) Descumprirnento ou parcial cumprirnento de obrigaçao contratual; 

C) 	Rescisào do contrato; 

PARAGRAFO SETIMO - As penalidades previstas de advertência, suspensão 
ternporária ou de declaracao de inidoneidade poderao ser aplicadas juntamente corn a pena 
de multa. 

PARAGRAFO OITAVO - As penalidades previstas nos subitens 10.1.1; 10.1.3 e 
10.1.4 serão aplicadas pela autoridade competente, apOs a instruçao do respectivo 
processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da licitante ou contratada interessada. 

PARAGRAFO NONO - No caso dos rnotivos de rescisão contratual, não elencados na 
Cláusula Decima a Prefeitura aplicará as sançoes prevista no edital e na Lei no 8.666/93, e 
demais leis vigentes aplicáveis, como se aqul estivesse transcritas. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DOS ILICITOS PENAIS 
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11.1 	As infracOes penais tipificadas na Lei 8.666/93 e demais normas aplicâveis a 
espécie, serão objeto de processo e procedimento judicial na forma legalmente prevista, 
sem prejuIzos das demais cominaçOes aplicaveis. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DAS DIsPOSIçOEs FINAlS 

	

12.1 	A Contratada prestará os servicos de coleta de lixo, obedecendo as 
indicaçoes da Prefeitura, mesmo na.ocorrência de eventuais greves deflagradas pelos 
empregados da Prefeitura; 

	

12.2 	Para todos os efeitos legais, fica expressada pela contratada a inexistência de 
qualquer vInculo empregatIcio entre seus empregados e a Prefeitura Municipal de Redenção 
do Gurgueia - Pi; 

	

12.3 	Em todos os prazos previstos em Lei, os dias de respectivo inicio e término, 
quando coincidentes corn dias em que não houver expediente na Prefeitura, ficarão 
automaticamente prorrogados para o primeiro dia Util subsequente; 

	

12.4 	E vedado a Contratada caucionar o presente contrato, para qualquer 
operaçâo financeira, sem prévia e expressa autorizacao da prefeitura; 

	

12.5 	A CONTRATADA está ciente de que deve guardar pôr Si, pôr seus 
empregados ou prepostos, em relaçao aos dados, informaçoes ou documentos de qualquer 
natureza, exibidos, manuseados, ou que pôr qualquer forma ou modo venham tomar 
conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, 
ficando, portanto, pôr força de Lei, civil e crirninalmente responsável pôr sua indevida 
divulgaçao, descuidada ou incorreta utilizaçäo, sem prejuIzo da responsabilidade pôr perdas 
e danos a que der causa. 

12.6 - A execucão do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 
Municipal de lnfraestrutura, através do fiscal de contrato designado pela mesma, 
procedendo ao registro das ocorrências adotando as providéncias necessárias ao seu fiel 
cumprimento. 

12.7 - A fiscalizaçao será exercida no interesse da Adrninistracão e não exclui e nern 
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Püblico ou 
de seus agentes e prepostos. 

12.8 - Quaisquer exigéncias da Fiscalizaçao inerentes ao objeto deste Edital deverão 
ser prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer onus para a Administração. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DO FORO 

	

13.1 	Para dirimir quaiSquer questoes decorrentes direta ou indiretamente deste 
contrato, fica eleito o foro da sede da Comarca de Cristino Castro/PI. 
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E de como ajustaram e reciprocamente aceitaram CONTRATANTE e CONTRATADA, 
por seus representantes mencionados no preâmbulo, assinam o presente instrumento em 
02 (duas vias), para Os efeitos legais 

N°PAC, __ 
Redenção do Gurguéia - P1. ......... de ......................de 2017 1 

'. 	cpt_ 

CO NT RATANTE 
	

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 	 2- 
CPF: 
	

CPF: 
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ANEXOII 

MODELO (OPCIONAL) DE DEcLARAcA0 SOBRE EMPREGADOS MENORES 

(NOME DA EMPRESA) ......................................................................................., inscrito 
no CNPJ no ..........................por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

portador (a) da Carteira de ldentidade n° .....................e do OFF n° 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

E que, os menores, a par-tir de quatorze anos, que são alocados no desenvolvimento de 
atividades especificas desta Empresa, atuam na condiçao de aprendiz, observada a 
permissão legal. (Em caso de não configurar a prática da Empresa Declarante, excluir este 
paragrafo). 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Funçao 
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ANEXO Ill 

MODELO DE DECLARAcAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO 

CNPJ n° 	 , situada na 
por intermédlo do seu representante legal abaixo assinado, Sr(a) 

nacionalidade: 	estado civil:  

profissäo: 	 , natural de 	portador do RG n° 
CPF 	n° 	residente 	e 	domiciliado 

cidade: 	Estado: __ , pals: 	 , CEP n° 
fone (DD) 	para fins de participação no Tomada de 

Preços N° 	 _, tipo MENOR PREçO, DECLARA ser possuidora ou ter 
disponivel mediante garantia contratual de maquinas, equipamentos, aparelhamento 
adequado, instalacoes e pessoal técnico disponiveis e adequados para a execução dos 
servicos objeto do presente certame. 

Local e Data 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 

4 / 
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ANEXO IV 

MODELO (OPCIONAL) DE DECLARAçAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVI LOS 

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

.poador (a) da Caeira de Identidade n° .....................e do CPF n° 
DECLARA para os devidos fins que visitamos o local dos serviços objeto desta 

licitaçao e que tomamos conhecimento do Termo de Referenda e de todos os aspectos 
peculiares a execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREOS N°. 006/2017 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de ldentidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo I Funcão 
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MODELO (OPCIONAL) DE DECLARAcAO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES 
EXECUTIVOS 

(NOME DA EMPRESA) ........................................................................................inscrito 
no CNPJ n° ..........................por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

.podador (a) da Caeira de Identidade n° .....................e do CPF n° 
DECLARA, para as devidos fins, que examinamos os detaihes executivos que 

acompanham este Edital de TOMADA DE PREOS N°. 006/2017 e que conhecemos todos 
os aspectos peculiares a execução dos serviços de que trata esta licitação. Assim, 
declaramos dispor de todas as informacoes necessárias para fins de preparação de nossa 
PROPOSTA DE PREcOS. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo I Funcão 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planalfina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO VI 

MODELO DE DEcLARAçA0 DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(NOME DA EMPRESA) ........................................................................................inscrito 
no CNPJ n° ..........................por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

, portador (a) da Carteira de Identidade n° .....................e do CPF no 
DECLARA, sob penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitaçao neste processo IicitatOrio, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorréncias posteriores. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Funcao 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planalfina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREOS (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redençao do Gurgueia 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREOS N°. 006/2017 
Redencao do Gurguéia / Piaui 
Prezados Senhores, 

ApOs exames dos documentos de licitacão, propomos realizar os serviços constantes 
da nossa Proposta, pelo valor total de _(valor total da proposta em cifras e por extenso) 

conforme planilhas de custos em anexo. 

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustãveis durante a prazo e 
validade desta proposta. Estão inclusos nesses precos ofertados todos as tributos, custos e 
despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que 
porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta. 

Prazo de Execucao do Serviços .  ............. ( ....... ) meses 

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: 	 , Ag: 	Banco:______ 

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentamos a Garantia de Execuçao de 
Contrato equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar a seu 
devido cumprimento. 

Declaramos que, caso sejamos vencedor da licitaçäo, executaremos Os serviços de 
acordo corn as especificaçoes técnicas do Termo de Referenda e quantitativos fornecidos 
pela Prefeitura Municipal, pelos precos unitários e nos prazos constantes nesta proposta. 

Comprornetemo-nos em manter esta proposta durante a prazo estabelecido nos termos 
da Licitacao em epigrafe, qua[ seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas 
propostas. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgäo Expedidor) 
Cargo / Funçao 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plane/fma, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO VIII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEC LARAcA0—MEE EPF 
(em papel timbrado da empresa) 

(razão social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob o no 
estabelecida a Rua _______(endereco completo), por seu 

representante legal abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, que se 
enquadra na condicão de (microempresa ou empresa de pequeno porte)_______ 
notadamente constituida na forma do art. 30  da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsãvel - nome, cargo e assinatura) 

Rua do Ferreiro, s1n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 063/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 00612017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAcAO QUE NAO HA SOCIOS, GERENTES OU 
DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM 
LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO GRAU DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREçA0, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICiPIO DE REDENçAO DO 
GURGUEIA - PIAUI. 

A empresa 

abaixo 	assinado, 	Sr(a)  
estado civil:  
portador do RG no  

situada na 
representante legal 
-, 	nacionalidade: 

profissão: 	natural de 
CPF n° 	residente e 

CNPJ n° 
P01 intermédio do seu 

domiciliado 	cidade:  
Estado:  pais: ________, OFF n°  fone (DD)  
para fins de participação na TOMADA DE PREOS n° ____ tipo MENOR PREcO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que não ha sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos Orgãos do municipio de Redençao do Gurguéia - Fl, assim 
como também, que não existe em seu quadro de empregados servidores pUblicos da 
contratante exercendo funçöes de gerência, administracao ou tomada de decisão, na forma 
do art. 90 , inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Planaltina. CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencäo do Gurgueia - 
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TWO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO X - MODELO DE DECLARARAO QUE NAO POSSUI EM SEU 
QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO. 

A empresa 	 -. CNPJ 110 	situada na 
por intermédio do seu representante legal 

abaixo 	assinado, 	Sr(a) 
	

nacionalidade: 
estado civil: 	 profissào: 	natural de 
nnrt2(lnr do  Pc-; n ° 

	
CPF n° 	 , residente e 

domiciliado 	cidade:  
Estado: ________, pais: _________, CEP n° 	fone (DD)  
para fins de participação na TOMADA DE PREOS n° _____, tipo MENOR PREcO, 
DECLARA sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatOrio 
supra, instaurado pelo municipio de Redencao do Gurguéia - P1, não possui em seu quadro 
societário servidor püblico da ativa, ou empregado de empresa pUblica ou de sociedade de 
economia mista. 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 

Rua do Ferreiro. s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-11 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia 
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ANEXO XI 

TERMO DE REFERENdA, PLANILHAS ORAMENTARIAS E DEMAIS 
DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO. 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

PROJETO BASICO DE LIMPEZA URBANA 
PERIODO: 12 MESES 

Varrição de v/as püblicas 
Cap/na e roço de v/as páblicas 

Coleta de resIduos domidiiares 
Limpeza e Pintura de meioflo 

Poda de árvores em Was pzThlicas 

Al  2017 



1. APRESENTAçAO 
	 CPL 

A Poiltica Nacional de Saneamento Básico que foi aprovada através da Lei 

Federal n° 11.445/2007 determinou uma nova configuração institucional para 0 Setor. 

Aos munielpios foi outorgado o papel de titulares dos serviços de Saneamento Básico, 

cabendo-Ihes, no exercIcio de sua titularidade, a elaboracAo e implementacão da Poiltica 

Municipal de Saneamento, que envolve o planejamento, a prestacAo direta ou delegaçAo 

dos serviços, a tiscalizacAo, a regulaçAo e o controle social. 

Em agosto/2010 foi promulgada a Lei n° 12.305/2010 que instituiu a PolItica 

Nacional de ResIduos Sólidos, estabelecendo diretrizes para a gestAo integrada desses 

residuos, definida corno conjunto de açes voltadas a busca de soluçôes para a sua 

dcstinacAo, considerando as dimensöes polIticas, econômicas, ambientais, culturais e 

soclais, tendo como premissa o desenvolvimento sustentável. 

Em atendimento a esses marcos legais, a Prefeitura Municipal de Redenço do 

Gurguéia apresenta o Projeto Básico de Limpeza Urbana, que orienta as acoes 

necessárias para a execuçAo dos serviços de limpeza urbana e manejo dos residuos 

sOlidos nesse rnunicIpio. 

1.1. Objetivo 

0 presente projeto tern como objetivo fornecer as informaçöes necessárias para 

a definicao e dimensionamento dos serviços de varriçAo, raspagem, capina e roço dc 

vias püblicas, coleta de resIduos sólidos domiciliares, coleta e transporte de entuiho. 

pintura de rnios fibs e poda de árvores em vias püblicas, permitindo aos licitantes pleno 

conhecimento dos elementos necessários para a execucAo desses servicos, bern como 

para a avaliaçAo dos custos e cotaçAo dos precos unitários. 

Os servicos que constituem o objeto deste projeto deveräo ser executados em 

estrita observância ao fixado pela Secretária Municipal de Infraestrutura, podendo o 

proponente apresentar organizacAo dos itinerários, consideraido: o mapa em Anexo, as 

informaçôes contidas neste projeto sendo que o referido piano deverá ser aprovado pelo 

MunicIpio e expedida expressa e prévia autorizaçAo para tanto, sempre atendido as 

especificaçôes e demais elementos técnicos constantes neste. 
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1.2. Metodologia 

Para a elaboraçAo do presente projeto foi utilizada uma metodologia teórico-

pratica que envolveu uma equipe multidisciplinar composta de urn engenheiro civil c 

representantes da Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo. A metodologia aplicada 

contemplou as seguintes etapas: 

1.2.1. Diagnóstico 

Foi realizada visita aos locais onde os serviços devem ser executados, quando 

se observat-am os aspectos topográficos das vias de transporte, fluxo e densidade do 

trafego nos horários de coleta, pontos de estrangulamento nas vias pUblicas, em especial 

no centro da cidade. 

Os dados levantados geraram os seguintes indicadores: distância media de 

transporte, velocidade media de coleta, quantidade per capta de resIduos sôlidos gerados 

por dia, volume total de resIduos sólidos gerados por ms e tempo de conclusAo de urn 

ciclo de coleta. Esses indicadores foram utilizados para a estruturaco e determinaço 

de rotas e frequência de realização dos serviços e o dimensionamento dos recursos 

necessários: equipes de trabalho, quantidades de rnáquinas e equipamentos. 

1.2.2. Estruturação da Cidade e Determinacao da Rota 

Para essa estruturação foi utilizado o mapa do MunicIpio. A partir da 

concentraçäo e distribuicAo dos domicilios, ao longo das rotas de exeeuçAo de serviços 

de varriçAo, raspagem, capina e roço, coleta de resIduos sólidos domiciliares, coleta e 

transporte de entulho, pintura de meios fios e poda de árvores, foi estirnado o nimero de 

residências e domicIlios necessário para a determinaçfto dos servicos, assim como o 

volume de resIduos sólidos gerados. 

1.2.3. i)irncnsionamento de Recursos 

No dimensionamento dos recursos necessários para realizacAo das atividades 

previstas neste projeto, utilizou-se de indicadores levantados na fase de diagnóstico, 

notadamente aqueles relativos a volumes de residuos sólidos gerados em cada setor 

estruturado, produtividade das equipes, capacidade de transporte dos velculos, além das 



distâncias percorridas e da velocidade media de transporte. 	NI 

1.2.4. Ca racterIsticas do m unicIpin 

Para o diagnóstico e as pioposiçOes pertinentes a gest.@ de resIduos sólidos, 

apresenta-se uma caracterizaço geral do Municipio de Red ,  enggo do Gurgueia, 

enfocando o perfil do municipio, a ocupação e usos do solo, aspctos demográficos e a 

infraestrutura urbana. 

1.2.5. Caracteristicas Geográficas 

Redençao do Gurguela - P1 é urn municIpio brasileiro do Estado do Piaui, tédo 

sido criado pela Lei Estadual no 2.354, de 5 de dezembro de 1962, e sendo instatado no 

dia 26 de dezcmhro daquele mesnio ano. 

Imagem I - Municipo de Redenço do Gurguéia. 

-4 

"ante: (ioogle Earth. 
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Imagern 2 - Municipio de Redencäo do Gurguéia localizado no Sul do Estado do Piaui. 

Fonte: Wikipédia. 

Localiza-se a uma latitude 09G2912T1  sul e a uma longitude 44'35'11 " oeste, 

estando a uma altitude de 292 metros. Sua populaco, de acordo corn o Ccnso IBGE 

2010, e de 8.403 habitantes. Possui uma area de 2.468 km 2. Sua vegetacao é de Cerrado 

e Caatinga. 

E urn dos 87 (oitenta e sete) MunicIpios do Sul do Estado do Piaui clue podcrn 

integrar o pretend ido Estado do Gurgucia, proposta de novo ente federativo corn base na 

emancipacâo da regiào Sul piauiense do restante do Piaui. 

A densidade dernografica é de 3,4 habitantes por km 2  no território do municIpio. 

Redençao do Gurguéia se situa a 52 km a Sul-Oeste de Born Jesus a major 

cidade nos arredores. 

Redencáo do Gurguéia é urn municIpio do Parque Nacional Serra das Confusôes 

0 municIpio está localizado na microrregiäo de Alto Médio Gurgueia 

compreendendo uma area de 2.427 km2, tendo como limites os municIpios de Born 

Jesus a norte, a sul corn Curimatá e Riacho Frio, a oeste corn Monte Alegre do Piaui, 

Riacho Frio e Born Jesus e, a leste corn Born Jesus e Curimatá. 

c- 
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Tabela 01 - Populacao residente e dornicIlios. 

Ano 	População 	DomicIlios 

2000 	7781 	 1584 

2010 	8.403 	 2044 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

1.2.6. Aspectos Socioeconômicos 

A scdc do rnunicIpio dispôe de urna companhia municipalizada de ahastecirnento 

de gua e tratarnento de esgoto (AERG- Agua e esgotos de Redenção do Gurgueia), 

energia elétrica distribulda pela Eletrobrás (Companhia Energetica do Piaui S/A - 

CEPISA), tcrminais tclefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de 

correios e telégrafos. escolas. postos de sade, comércio, esporte e lazer. 

A agricultura praticada no rnunicIpio é haseada na produção sazonal de arroz, 

fcijio. mandioca c rnilho. 

1.2.7. Aspectos Fisiográflcos 

As condicOcs chrnáticas do rnunicipio dc Rcdencao do (Iurgueia (corn altitude 

da sede a 292m acirna do nIvel do mar). apresentam temperaturas mInimas de 20°C e 

máxirnas de 32°C, corn clirna qucnte e sernitimido. A prccipitação pluviométrica media 

anual C definida no Regime Equatorial Continental. corn isoictas anuais acirna de 

800mm c perlodo chuvoso estendendo-se de novembro—dezembro a ahril—maio. 0 

trimestre mais árnido e o lormado pelos meses de dezembrojaneiro e fevereiro. 

Os solos da região. provenientes da alteração de arenito, siltito, lolheiho. 

calcário c laterito. são cspcssos, jovens, corn influência do material subjacente, 

cornprecndcndo latossolos amarelos. ál icos ou distróficos, textura media, associados 

corn areias quartzosas e/ou podzólico vermelho-arnarelo concrecionário, plIntico ou não 

plIntico. fase cerrado tropical subcaducifólio (Jacornineet al., 1986). 

o acidente rnorfolOgico predominaiite. na  regiäo em apreco. C a ampla superficic 

tabular reelahorada. plana ou levemente ondulada. lirnitada por escarpas abruptas que 

podern atingir 600 m. exibindo relevo corn zonas rebaixadas e dissecadas (Jacornineet 

al.. 1986). 



2. Scrviço de limpeza urbana - Varriçuo Manual dc Vias Pübuicas 

0 objetivo desse servico e realizar a varricão manual diana das ruas e avenidas, 

do quadrilatero central, compreendido pelos logradouros: Avenida Alvaro Mendes, 

Avenida Gurgueia, Rua São José, Rua José Dário, Rua Paraguai, Rua Do Sena, Rua 

Marechal Rondon, Rua Nova, Rua Soares, Rua Rondonista, Rua RedencAo, Rua São 

João, Rua Getcilio Vargas, Rua Francisco Nogueira, Rua Antonio Pereira, Rua do 

Ferreiro, Rua Baiana, Rua São Pedro, Rua Projetada 01, Rua Projetada 02, Rua 

Projetada 03, Rua Projetada 04, Rua Projetada 05. Rua Projetada 06. Além disso, o 

serviço deve acontecer em todas as pracas piblicas existentes no municipio. Em outros 

locais, indicados pela administraçAo, devem ser realizados mediante a emissão de 

Ordem de Servico espeelfica. 

2.1. Descriçiio (10 Servico 

Os serviços de varnicào manual devem ser realizados nos locais apresentados 

nesse projeto básico e em qualquer outro quc venha a se fazer necessário, de acordo 

corn determinaçao da municipalidade. 

0 serviço de varrição manual consiste na remoçAo ou retirada de residuos 

(limpeza, ensacarnento e recolhimento), e deve ocorrer nas vias, vielas pavimentadas, 

feiras livres, passeios e pistas de tráfego de veIculos dos logradouros püblicos - sarjetas, 

rótulas e canteiros centrais, quer sejam os resIduos naturals, os resIduos decorrentes do 

trafego de veIculos, OU os residuos decorrentes do comportamento dos habitantes da 

cidade, inclusive esvaziamento de cestos de lixo. 

Os garis devem trabathar corn caninhos de coleta, corn rodIzios e capacidade 

minima de 100 litros, devendo percorrer o trajeto definido no projeto, para execuçAo 

diana desses servicos, mantendo a ordem e civilidade corn a cbmunidade. 

Os serviços de vanricAo devem ser executados sempre nos dois lados das vias e 

logradouros páblicos, inclusive nos canteiros centrals não ajardinados, utilizando-se de 

carninhos de coleta guarnecidos corn sacos plásticos especials, suficientemente 

resistentes, para evitar o derramamento de resIduos, enquanto aguarda no passeio o seu 

recolhimento pelos veIculos da coleta. 

98641 



0 MunicIpio, a seu critério, pode determinar alteracao no nümero de varriçöes 

realizadas nas vias e logradouros páblicos constantes do Piano de Trabaiho de Varriçao, 

tudo conforme previsto no contrato. 

2.2. Area tie Abrangência dos Serviços 
	 N0 PAG..a& 

Os setores de varriçäo devern obedecer os locals e periodicidades apresentadas: 

E normalmente expressa em metros lineares de sarjeta por homem/dia 

(mi/h/dia). A unidade "dia"•refere-se a umajomada normal de trabaiho. Para determinar 

a velocidade, é preciso antes classificar os logradouros de acordo corn as caracterIsticas 

que mais influem na produtividade.do  varredor. 

A velocidade media que adotamos neste trabaiho, para urn so gari no servico de 

varrico é de 180 rn/h, seguindo a Cartliha de Limpeza Urbana do Ministério da AcAo 

Social, sendo assim, durante tuna jomada de 8 (olto) horas. I (urn) dia, a producao será 

de 1.440 metros de linha d'água (sarjeta) limpa. 

A extensäo a ser varrida é de no mInimo, 11.520 metros lineares (oito mil c 

quatrocentos metros lineares), de rua por mis, considerando que devem ser varridos os 

dois lados da via e ser realizados de segunda a sexta-feira. 

Considera-se ainda, para efeito de cliculo, aproximadarnente, 1.280M 2  (urn mu 

duzentos e oitenta) de praças e feiras abertas por ms. 

De acordo corn a programaçäo prévia a ser fomecida pela adrninistracäo 

municipal, a ernpresa contratada deve estar apta a atender situaçes eventuals de 

trabalho, quando terá que proceder a limpeza das vias e logradouros páblicos nos locals 

da realizaçao de eventos esportivos, cuiturais e artIsticos, o mais rápido possIvel após o 

término dos mesmos, de forma a restaurar suas condiçôes de limpeza. Excetuam-se 

dessas condicôes as situaçôes de ernergéncias pienamente justificadas em relatório 

especIfico. 

Se no decorrer do periodo contratual e por determinaço da administracâo 

municipal. os serviços de varricAo manual se tornarem necessários em vias e 

logradouros pübiicos, que nAo sejam aqueles integrantes da relaçAo contratual, o 

contratante, de comum acordo corn a empresa contratada, deve promover alteraçôes 

contratuais, em decorrência do aumento das quantidades dos serviços. Sornente após 

essas alteracôes deve ser ernitida ordem de serviço para ampliacào dos quantitativos de 

serviços. Nesse caso deve ser apresentado cálculo discriminado, no Piano de Trabaiho, 



que comprove o correto efetivo necessário para a reaIizaço e cornprovacAo dos serviços 

e da fiscalizaço. 

0 recebimento dos serviços deve ser feito pelo fiscal da Secretaria dc 

lnfraestrutura e Urbanismo de Redençào do Gurguéia. 
WPA 

2.2.1. Recursos Humanos 

A equipe de varricäo deve ser constitulda por: 

a) 04 (quatro) garis. 

J. 	 Todos os componentes da equipe devem estar capacitados para exercer esse 

serviço. Vale ressaltar que a produtividade da mAo de obra depende nAo so do próprio 

traha I hador como também da quantidade de resIduos encontrados nos logradouros, da 

largura do passeio, da declividade da rua, do estacionarnento de velculos, bern como da 

estaçAo do ano. 

2.2.2. tJniformes e Equipamentos de Protecão Individual 

Os ti-ahaihadores da varricAo obrigatoriamente devern se aprcscntar dcvidamente 

uniformizados, portando equipamentos de segurança e protecao individual, de acordo 

corn as normas da ABNT e identificados corn o CA (Certificado de AprovacAo) do 

equipamento, conforme se segue: 

a) Calca; 

b) Bota; 

C) Cam isa manga longa; 

d) Bone corn aba; 

e) Luva de proteçAo; 

f) Capa de chuva; 

g) Colete refletivo. 

h) Etc. 

Alérn dos w-iiformes e EP1s listadps acima, a empresa deve fornecer protetor 

solar para os trabaihadores, conforme determinaçAo legal. 

J- 	,/ 
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A quantidade de uniformes a ser distribulda por funcionário, bern corno a sua 

reposiçäo, deve estar conforme prevista em planilha de custos, garantindo a boa 

apresentação e o asselo pessoal da equipe. 

A substituiçAo dos uniformes deve ser comprovada regularmente, através de 

relatório, mediante a apresentacâo das notas fiscais de aquisicäo. hem como os 

comprovantes de entrega do material aos garis. 

2.2.3. Espccificacao de Equipa men tos, Ferra men tas e Materiais 

Os equipamentos necessários para a realizacAo dos serviços são: 

a) Vassoura corn cabo longo; 

b) Vassourão corn cabo inclinado de nylon; 

C) 	Vassoura de nylon; 

ci) 	Pa corn cabo longo; 

C) 	Carrinho de Coleta, corn reservatório corn capacidade de 100 litros; 

1) 	Saco de lixo(IOOL). 

g) 	Etc. 

2.2.4. Equiparnentos cle Protecâo Coletiva 

Para o descrnpeiiho desta atividade é necessário a utilização dc cones de 

sinalizaçAo. 

2.3. Coleta de Residuos Domiciliares, Coleta c transporte de entuho 

0 objetivo desse serviço é realizar a coleta do total dos resIduos sOlidos 

domiciliares e comerciais de pequeno volume, através do sistema de coleta direta e 

mecanizada, sistema porta-a-porta, em todo o perImetro urbano, cuja descarga deve ser 

em urn terreno disponibilizado pelo rnunicIpio. 



Fonte: Google Earth 

Coicta de rcsIduos sólidos volumosos ou de fontes diversas consiste na remoçao 

dos residuos resultantes daconstrucao civil, limpeza de terrenos, pontos crIticos, pontos 

dc confinamento e da atividade de limpeza de logradouros (varrico, capinaçào, 

raspagem etc.) 

2.3.1. Descriçao dos Serviços 

A coleta deve abranger a todos os geradores municipais que produzam resIduos 

domiciliares e comerciais de pequeno volume, acondicionados em qualquer tipo de 

embalagem desde que não superior a 100 litros diários e dispostos em vias páblicas. 

Esse atendimento dcve ocorrer de forrna rotineira, diana cm alternada de acordo 

corn a Iocalizaçäo dos setores estruturados dentro da maiha urbana do municIpio 

conforme mapa. 

Devem ser coletados resIduos em embalagens do tipo lata de lixo, sendo que 

essas devem retornar ao passeio póblico no mesmo local de onde foram retiradas; 

resIduos soltos por rompimento de sacos por aço de animais ou catação, devendo para 

tal a guarnicão possuir ferramentas adequadas de recoihimento; resIduos de feiras livres, 

desde que atenda os volumes máximos especificados acima; resIduos colocados em 

logradouros que não permitam a entrada de caminhOes, sendo que para isso deve ser 

4& 



utilizado o método manual e resIduos resultantes de eventos em ruas e locais püblicos. 

Não devem ser coletados residuos industriais nAo classificados como resIduos 

inertes; resIduos de serviços de saide, de arnbulatórios, farmácias, consultórios 

medicos, postos de combustIveis e outros nAo classificados como resIduos de serviços 

domidiliares; 

Os coletores devem recoiher todo resIduo disponibilizado pam a coleta 

domiciliar independentemente do tipo deacondicionamento do mesmo, sendo vedado 

transferir o conteüdo de urn recipiente para o outro. 

Quando os resIduos forem disponibilizados em recipientes, os coletores devem 

esvaziar os mesmos completamente, evitando danificá-los, e devolve-los ao Local ondc 

originalmente foram disponibilizados. 

0 recolhimento dos resIduos deve dar direto do seu local de disposicäo para o 

interior do compartimento de carga do veiculo. Não é permitido o amontoamento de 

residuos de diversos imóveis em urn ünico ponto, para posterior carregarnento. 

Os resIduos caidos durante a coleta devem ser varridos e recoihidos corn pa, de 

niodo que o local esteja limpo ao final do processo de coleta. 

Os resIduos caracterizados corno entülhos coletados serào aqueles que estâo 

dispostos em vias e logradouros p(iblicos, ou terrenos baldios scm qualquer 

acondicionarnento, corno resIduos de construcAo civil, demoliçào de caliças. rcstos dc 

tijolos; resIduos em embalagens corn capacidade de volume major do que 100 litros ou 

capacidade de peso major do que 50 quilos; 

Quando os residuos a serem removidos forem provenientes de deslizamento de 

encostas raspagem de linha d'água, obras civis ou limpeza de canaletas, serã necessária 

a programaçAo expressa da fiscalizacAo da Prefeitura; 

Estes serviços nAo serAo realizados no perlodo notumo, nem tAo pouco aos 

sábados, domingos e feriados salvo autorizado, pela fiscalizacAo para atender as 

emergéncias; 

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria competente, poderá exercer 

vistorias periódicas nas dependências da contratada, para' fins de fiscalizaçäo dos 

requisitos estabelecidos em contrato. 

2.3.2. Area de Abrangência dos Servicos 

Os serviços de coleta de lixo domiciliar. comerciais de pequeno volume, coleta e 
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transporte de entuiho, devem ser realizados em periodicidades e tumos de acordo ia 

tabela de roteiros a seguir: 

Tahela 02 - Roteiros da coleta doniiciliar, conierciais de pequeno volume. 

Frequência Turno 	 Perimetro 
Rua Alvaro Mendes, Avenida Gurguéia, Rua São José, Rua José 
Dário, Rua Paraguai, Rua Do Sena, Rua Marechal Rondon, Rua 
Nova, Rua Soares, Rua Rondonista, Rua Redencão, Rua São Segunda, 	Diurno  

quarta e sexta 	João, Rua GetUlio Vargas, Rua Francisco Nogueira, Rua 
Antonio Pereira, Rua do Ferreiro, Rua Baiana, Rua São Pedro, 
Rua Projetada 01, Rua Projetada 02, Rua Projetada 03, Rua 
Projetada 04, Rua Projetada 05, Rua Projetada 06 

Tahela 03 - Roteiros da coleta c transporte de entuiho. 

Frequëncia Turno 

Terca e 	Diurno 
quinta 

Perimetro 
Rua Alvaro Mendes. Avenida Gurguéia, Rua São José, Rua 
José Dário, Rua Paragual, Rua Do Sena, Rua Marechal Rondon, 
Rua Nova, Rua Soares, Rua Rondonista, Rua RedencAo, Rua 
São João, Rua Getitlio Vargas, Rua Francisco Nogueira, Rua 
Antonio Pereira, Rua do Ferreiro, Rua Baiana, Rua São Pedro, 
Rua Projetada 01, Rua Projetada 02, Rua Projetada 03, Rua 
Projetada 04, Rua Projetada 05, Rua Projetada 06 

2.3.3. Recursos Humanos 

A guarnicão para cada velculo coletor deverá ser composta por: 

- 02 (dois) motorista; 

- 04 (quatro) coletores de resIduos. 

Todos os componentes da equipe devem estar devidamente capacitados para as 

atividades descritas para csscs scrviços. 

2.3.4. Uniformes e Equipamentos de ProteçAo Individual 

A empresa deve apresentar comprovadamente, método eficiente de treinamento 

e fiscal izacâo do trabaiho de coletores e motoristas. 

Os funcionários da operacão devem apresentar-se sempre uniformizados, e 

utilizando equipamentos de protecão individual, conforme a seguir: 

/)( 

_ 



a) Calca; 

b) Calgado de segurança; 	 CPt. 

c) Cam isa manga longa; 

d) Bone corn aba; 

e) Luva de protecäo para lixo; 

f) Mascara de protega;o; 

g) Capadechuva; 

Ii) 	Colete refletivo. 

I) 	Etc. 

- Aldrn dos uniformes e EPIs listados acima, a empresa contratada deve fornecer 

protetor solar para os trabaihadores. 

A quantidade de uniforme a ser distribuida por funcionário, bern como a sua 

reposiçAo deve estar em conformidade corn o previsto em planilha de custos, garantindo 

a boa apresentaco e o asseio pessoal da equipe. 

No deve ser permitida a permanência, na equipe de trabaiho, de funcionários 

corn uniformes rasgados ou sujos. 

2.3.5. Espccificacão de Equipainentos, F'erramentas e Materiais 

A coleta deve ser realizada por 02 (dois) caminhes coletor equipado corn Os 

itens de série. 

No caso de caminhâo corn grade (desde que autorizado pela prefeitura) o mesmo 

deverá possuir a grade de retençAo do lixo e lonas de plástico e deverá ter urna 

capacidade minima de 6m 3  (seis metros cibicos). 

Nos caminhôes da contratada deverá constar de maneira clara e legIvel urn 

nürnero de telefone para reclamacoes dos serviços, tanto da empresa quanto do 

municIpio, o nome da empresa, bern como adesivo ou pintura descrevendo: "A Serviço 

da Prefeitura Municipal de Redencào do Gurguéia", ou outra'que for determinada. 

Os velculos devem ser estanques, de forma a evitar o vazamento de liquidos, e 

devem ter compartirnento para a guarda de ferramentas necessárias a realizacAo dos 

servicos. 

A marca e o modelo, entre outras caracterIsticas dos velculos, ficam a critério da 

contratada. 
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A empresa deve garantir substituiçAo imediata do velculo coletor em caso' 

pane. 

A empresa contratada deve disponibilizar, em cada velculo coletor, ferramentas 

destinadas a auxiliar na atividade de coleta (vassouras e pas). 

2.4. Capina, roço e Poda de Arvores em Vias Páblicas 

0 objetivo do presente serviço e realizar a capina e roco manual e poda de 

árvores nas ruas, pracas e outros setores definidos pela AdministracAo, disponibilizando 

equipe e recursos necessários para a realizaçAo desses serviços. 

A contrataçäo deste servico é justificada pela necessidade de limpeza das vias 

pi.'iblicas do MunicIpio de Redençäo do Gurguéia, realizada por pessoal devidamcnte 

capacitado para o desempenho destas funçöes. 

2.4.1. I)escricäo do Serviço 

Deve set realizado servico de capina e roco manual e poda de árvores, nos locais 

apresentados nesse projeto básico e em qualquer outro que venha a se fazer necessário, 

de acordo corn determinaçào da municipalidade. 

0 serviço de capina e roço manual consiste na rernoçäo ou retirada de ervas 

daninha (limpeza e remoção), que ocorra nas vias, vielas pavimentadas, feiras livres, 

passeios e pistas de trafego de velculos dos logradouros püblicos - sar i etas, rótulas e 

canteiros centrais. 

0 quantitativo de servicos de capina na zona urbana no municIpio é estimado no 

mInimo em 08 Km 2  (olto quilômetros quadrado por mês). 

Os garis devem trabaihar corn carrinhos de mAo galvanizados, corn rodas e 

capacidade de 46 litros, percorrendo o trajeto definido, para eecucAo diana do serviço. 

A poda de árvores deve ser executada em toda sua extensAo urbana, mediante os 

seguintes critérios de prioridade: árvores que interferem na sinalizaçAo do trãnsito, que 

dificultam a iluminaçAo püblica, e os gaihos invadem as fachadas das edificacoes. 

Sendo abrangidas por esse serviço somente árvores de pequeno e médio porte e distante 

(2 
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de redes energizadas. 

A solicitaçâo para execução de serviço de poda de árvores deve ser 

mediante a ernissao de ordem de serviços pela Secretaria de Infraestrutura e urbanismo 

do rnunicIpio. 

Os materials retirados da via ptblica devern ser dispostos de forma a possibilitar 

a meihor condiçâo para a coleta. 

2.4.2. Areas de Abrangência dos Serviços 

A extenso a ser capinada é de no minimo OX Km 2/m8s (oito quilôrnetros 

quadrado por mês), correspondentc a toda extcnsâo urbana de Rcdençao do Gurguéia. 

Sua execucäo deve ser constante e conforme necessidade de cada local. A empresa 

contratada deve estar apta a atender situaç3es eventuais de trabalho. 

0 serviço de poda de árvores dève ser realizado no perImetro urbano mediante 

solicitacào, da administração municipal e atendendo as prioridadesjá estabelecidas. 

0 recebimento dos serviços será feito por fiscal da Secretaria de Infraestrutura e 

Urban ismo do município. 

2.4.3. Recursos Humanos 

A equipe de capina e poda de árvores deve ser constitulda por: 

a) 	04 (quatro) garis. 

Todos os componentes da equipe devem estar capacitados para exercer esse 

servico, devendo o encarregado geral exercer a supervisäo e o controle da equipe. 

Vale ressaltar, que a produtividade da mao de obra ciepende nao so do próprio 

trabaihador como tanibém da quantidade de grammnea encontradas nas vias e da estacAo 

do ano. 

2.4.4. Uniformes e Equipamentos de Proteçao Individual 	 - 
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Os tuncionarios da capina c roço manual c poda de arvores 

dcvern-se apresentar devidamente uniformizados, portando equiparnentos de segurança 

e proteco individual, de acordo corn as normas da ABNT e identificados corn o CA 

(Certificado de Aprovacao) do equiparncnto, con forme se segue: 

a) 	Calca: 

h) 	Calçado dc seguranca: 

C) 	Carnisa manga loiiga; 

d) 	Bont corn aba; 

e) I uva dc protecâo: 

f) Capa de chuva; 

g) Colete refletivo: 

h) Protetor de perna; 

I) Oculos: 

j) Mascara de proteçäo. 

k) Etc. 

Alérn dos uniformes e EPIs listados acima, a contratada deverá fornecer protetor 

solar para os trabalhadores. conforme deterrninacio legal. 

A quantidade de uniforme a ser distribuida por funcionário. bern corno a sua 

reposicão. será conforme prcvisào em planilha de custos. garantindo a boa apresentaco 

e o asseio pessoal da equipe. 

A substituiço dos uniformes deve ser comprovada mensalmente, através de 

rclatório, mediante a apresentaco das notas fiscais de aquisicào, bern como os 

comprovantes de entrega dos equipamentos aos garis. 

2.4.5. Especiflcaçao de Equipamentos, Ferramentas e Materials 

Os equipamentos necessários para a realizaçao dos serviços sao: 



NO 

cpt. - -, 
a) Carrinho de mao em chapa galvanizada. corn capacidade de 46 litro 

b) Pa de bico: 

C) 	Vassourao de nylon; 

d) Enxada; 

e) Enxadeco; 

f) Ciscador; 

g) Máqu i na roçadei ra motorizada: 

Ii) 	Polimatique; 

I) 	Facäo; 

j) Tesoura de cabo longo; 

k) Machado. 

i) 	Etc. 

2.4.6. Equipamentos de Proteção Coletiva 

Para o desempenho desta atividade e necessaria utilizaçäo de cones de 

sinalizaçao. 

2.5. Do Serviço (le Pintura de Guias (Meio-Fio) 

O serviço de pintura de guias refere-se a aplicacAo de solucào a base de cat de 

pintura ou hidratada e agente fixativo sobre as guias ou meios-fios. existentes nas vias e 

logradouros publicos. 

Deverá ser pintada a parte superior da guia e o espeiho da mesma ate a sarjeta, 

sendo esta feita de maneira alternada. 

Compreende-se como condiçào indispensável para a pintura da guia, a realização 

pretérita dos serviços de capinacão. roco e varrição. 

Os serviços deverào ser realizados sempre que solkitado pela Prefeitura, no 

perlodo diumo, e corn frequências estabelecidas de acordo corn as necessidades de cada 

regiäo e determinados pela Contratante. 

Fica a cargo da Contratada o ressarcimento de qualquer dano ao patrimônio 

piihlico ou particular, bern corno danos pessoais, causados por acidentes durante a 

execução dos serviços 



2.6. Condiçoes Gerais de Execucao dos Scrviços 

Para a execuçAo dos servicos previstos nesse projeto, a empresa contratada deve 

atender as cendiçôes a seguir: 

a) Possuir no seu quadro de colaboradores urn encarregado geral e dois 

auxiliares, corn a funçAo de supervisionar e coordenar todas as equipes de varriçäo, 

coleta, capina, roco, poda e pintura de maio fib. 

b) Disponibilizar 01 (uma) motocicleta legalizada junto ao DETRAN, para 

agilizar a locornoçào do encarregado na çxecuçAo do serviço superviso e coordenação. 

0 condutor da motocicleta deve ser habilitado corn CNH na categoria A. 

c) Os garis nAo podem utilizar os logradouros e vias páblicas para fazer as 

refeiçôes, devendo a empresa fornecedora dos serviços deve apresentar alternativas para 

essa finalidade. 

d) Os colaboradores devem ser terrninanternente proibidos de fazer catação ou 

triagem de resIduos, de ingerirem bebidas alcoólicas em serviço, e de pedirern 

gratificacAo ou donativos de qualquer espécie aos munleipes. 

e) ApOs a execuçào dos servicos, Os garis devem recoiher seus materiais e 

ferramentas, colocando-os em local apropriado, determinado pela empresa fornecedora 

do serviço. 

f) Os resIduos retirados da via pübhca devem ser dispostos de forma a 

possibilitar a coleta em urn prazo máximo de 24 horas entre a disposico a coleta. 

g) A equipe de coleta deve contar corn estrutura de apoio, tanto operacional 

corno administrativa, corn no rnInimo urn encarregado geral, e dois auxiliares para ser o 

contato formal entre o municIpio e a empresa. 

h) Os motoristas dos carninhOes, além de experiéncia em serviços similares 

dentro de area urbana, devem comprovar CNH na categoria C. Os velculos devem estar 

regularizados junto ao DETRAN e outros órgos fiscalizadores. 

i) No perIodo de vigéncia do contrato, a prestadora do serviço é a (Inica 

responsável perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal ou por danos 

decorrentes da execuçAo de suas atividades. 

j) E de responsabilidade da empresa contratada todos os seguros, inclusive os 

referentes ao uso de rnateriais ou de locais eventualmente postos a disposicAo pela 

Administracão Municipal, bern como pelo ressarcirnento de eventuais danos mateiiais 
••' 

CPL 
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ou pessoals causados a empregados ou a terceiros em consequência da execuçAo 
	CPL 

servicos contratados. 

k) A cm presa contratada, durante a vigéncia do contrato, deve cumprir as 

determinaçOes do Acordo Coletivo do sindicato da categoria, se houver. 

1) 0 Municipio pode exigir a substituiçAo de empregado da empresa contratada 

que, durante a real izaçAo do servico, apresentar conduta inadequada. 

m) E vedado a contratada ceder, empreitar, terceirizar no todo ou em parte a 

empreitada sem estar expressarnente autorizada pela Administracäo Pblica Municipal. 

Qualquer cessAo ou sub-empreitada realizada sem autorizaçäo sera nula. 

n) Frequéncia e horário da execuçâo dos serviços: 2' a 6" feira iiiIcio as 07:00 

horas e término as 12:00hs da manha; inIcio as 14:00 horas e termino as 17:00. 

3. Valor Estimado 

0 valor total estimado 6 na ordem de R$ 49.895,63 (quarenta e nove mil oitocentos 
e noventa e cinco reais e séssenta e trés centavos) mensais, perfazendo urn valor global 
para o perlodo de 12 (doze) meses de R$ 598.747,55 (quinhentos e noventa e oito mu 
setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). 

4. Faturarnento e Pagamento 

0 contratado deverá apresentar, após o adimplemento da obrigacAo, os seguintes 

documentos: 

Nota Fiscal de Fatura, 

Na hipótese do documento de cobranca apresentar erro em quaisquer de 

seus itens, a Prefeitura Municipal se reserva o direito de efetuar o pagarnento, ate 30 

(trinta) dias após a apresentação do novo documento de cobranca corn os itens 

corrigidos e atestados pela Administraçäo Municipal. 

A Contratada deverá indicar a Agéncia Banc4ria e a Conta Corrente na 

qual deverá ser depositado o respectivo pagamento, sendo que a Prefeitura Municipal 

nAo se responsabilizará porjuros ou encargos resultantes da operacAo de cobrança. 

0 prazo de pagamento da fatura será de no máximo 10 (dez) dias 

corn dos. 

Nenhum pagarnento será efetuado a Contratada enquanto estiver 



pendente de I iquidaçao qualquer obrigaçAo financeira que ihe tenha sido imposta em 

virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual. 

5. Recursos Orçamentários 

As despesas decorrentes da contrataçAo correrAo a conta de recursos do FPM 

e/ou Recursos Próprios, ICMS, dotaçAo orçamentária - 15.452.0011.2009.0000 - 

Servico de Limpeza Pb1ica e Coleta de Lixo, 3.3.90.39.00 - outros serviços de 

terceiros - pessoajurIdica. 

6. Prazo da Contratação 

0 contrato terá duraçAo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo 

o mesmo ser prorrogado através de Aditivo Contratual, pelo mesmo perlodo, ou 

inferior, sucessivas vezes ate o lirnite permit ido na Lei 8.666/93 mediante cornunicaçAo 

de ama das partes e anuéncia de outra, observadas as cláusulas e condiçOes do contrato 

e da proposta vencedora. 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçes contratuais, os 

acréscimos ou supresses que se fizerern necessiria, ate o limite de 25% (vinte e cinco) 

por cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no art. 65, parágrafo 10  e 

2° da Lei 8.666/93. 

7. Saucöes Administrativas 

Pelo näo cumprimento das obrigacoes assumidas, assegurada a ampla defesa, a 

CONTRATADA ficará sujeita as seguintes sançôes, sem prejuIzo das demais 

cominacôes aplicáveis: 

Adverténcia; 

Multa; 	 [J 

SuspensAo ternporária de participacäo em licitaçäo e impedimento de 

contratar corn a Prefeitura, por prazo nAo superior a dois anos; 

DeclaraçAo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administracäo Páblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicâo ou 

ate que seja prornovida a reabilitacäo perante a própria autoridade que aplicou a / 



penalidade e. que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Prefeitura pe 

prejuizos resultantes. 

N° 	
0. 
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8. Disposicöes gerais 

Este orçamento foi elaborado levando-se em consideracao as ComposicOes de 

Preços apresentadas, precos de insumos de mAo de obra, ferramentas, materiais e 

combustiveis locals, apresentados em anexo. 

Os quantitativos constantes deste PROJETO BASICO nao implicam em 

obrigatoriedade de contrataçAo pela Administracão, nAo podendo ser exigidos nem 

considerados como referéncia para.pagamento, durante a vigência do Contrato, servindo 

apenas como referencial para a elaboracAo das propostas dos licitantes. Tais 

quantitativos poderAo sofrer acréscimos ou supressôes, sem que isso justifique motivo 

para indenizar o adjudicatario do certame. SerAo pagos os serviços EFETIVAMENTE 

executados. As mediçôes mensais, portanto, nAo se resumirào simplesmente em se 

dividir o valor final licitado pelo perIodó da contrataçAo. 

Os servicos a serem realizados deverAo ser executados, no prazo de 10 (dez) dias 

a partir da Ordem de inIcio de Serviço (O.S.) e aprovados pela Prefeitura, observando 

todas as especificaçôes e demais elementos técnicos constantes deste projeto. 

A Prefeitura Municipal poderá propor a implantacAo de novas técnicas 

operacionais, ao longo do contrato de forma a assegurar a atualizaçAo e meihoria da 

qualidade da prestacAo dos servicos a populacAo. 

Os Servicos serAo executados nas areas, vias e logradouros püblicos. 

o objeto a ser licitado compreende a execucAo dos servicos a seguir 

re lac ionados: 

a) VarriçAo de vias urbanas pavimentadas, nAo pavimentadas e logradouros 

püblicos, nas localidades definidas; 

b) CapinacAo e raspagem de linha d'água em vias urbanas pavimentadas e vias 

no pavimentadas, areas püblicas e demais logradouros nas localidades definidas; 

c) Pintura (caiaçAo) de meio-fio de vias pavimentadas nas localidades definidas; 

d) Poda de árvores, caiaçAo de troncos, em vias urbanas pavimentadas, nAo 

pavimentadas e logradouros p(iblicos, nas localidades definidas; 

e) Coleta dos resIduos residenciais e provenientes dos servicos da Varriço. 

CapinacAo, Poda de Arvores e Entuihos. 



(! 
PAG3- 

A Contratada na época da execucao do servio deverá dispor de edificacôe' "1  

instalaçOes complementares, previstas em seus custos administrativos, provindas 

inclusive de ferramenta!, estoque de componentes e pecas de forma a poder garantir a 

regularidade e a manutençAo dos veIculos e equipamentos. 

Deverá, outrossim, dispor de garagern ou patio de estacionamento, nao sendo 

permitida a permanéncia de veIculos e equipamentos em vias páblicas, quando rio 

estiverem em servico. 

A Contratada deverá manter suas edificacOes e instaIaçes, todas despesas 

necessIrias para tanto. 

A garagem. instalaçOes complementares e escritOrios deverão se situar na area 

do municIpio. 

A Contratada deverá transportar os resIduos sólidos coletados ate os locais de 

destino determinados pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, 

juntamente corn o FISCAL do contrato. 

A fiscalizaçâo do cumprimento do contrato caberá a Prefeitura, através de 

nomeacäo por ato próprio, conforme determina a Lei Federal de Licitaçôes n° 8.666/93, 

funcionário páblico efetivo corn conhecimento técnico suficiente para desempenho 

desta funcao. 

A Contratada deverá cooperar, quanto a observäncia dos dispositivos referentes 

a higiene püblica, informando a fiscalizaço notadamente sobre os casos de descarga 

irrcgulares de resIduos e fatta de recipientes padronizados na via piibIica. 

A Contratada se obriga a permitir ao pessoal da fiscalizaçAo Iivre acesso a todas 

as suas dependéncias, possibilitando o exame das instalaçOes e também das anotacOes 

relativas aos equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos 

serviços contratados. 

Todos os velculos e equipamentos a serem utilizados para execuçào dos 

serviços, deveräo preliminarmente a assinatura do Contrato serem submetidos a vistoria 

técnica e cadastrarnento, que expedirá o correspondente "Laudo de Conformidade". 

0 valor das mediçOes seth obtido mediante os precs unitários constantes na 

planilha orçarnentária da proposta vencedora, integrante do contrato, as quantidades 

efetivamente executadas e devidamente aprovadas e atestadas pelo FISCAL do contrato. 

As rnediçôes, portanto, nAo se resumitho em apenas dividir o valor global do Contrato 

pelo prazo de execucAo obtendo-se urn valor para o més. 

Para efeito de controle de volume, a Prefeitura fará a "cubaçäo" de cada veIculo 

- r4-,- 
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dc transporte de lixo e fará o controle do nmero de viagens e volumes contidos ern 	At-i IN 

cada carga. 

Somente serAo medidos e pagos os serviços executados de acordo corn as 

especificaçôes técnicas contratuais. 

Todas as medicöes seräo realizadas mensalmente, considerando-se os serviços 

executados no perlodo compreendido entre o prirneiro e o Iiltimo dia de cada més. 

As mediçôes deverAo ser realizadas pelo Contratante, conferidas, aprovadas e 

atestadas pelo FISCAL do contrato, ate o 50  (quinto) dia (itil subsequente ao perlodo de 

abrangência da mediço considerada. 

Depois de verificada a medicAo e todas as providôncias necessárias, o FISCAL, 

providenciará o envio para o devido pagamento. 

Os Preços Unitários SO os valores correspondentes a real izacäo de uma unidade 

de serviço em análise. Todos os preços unitários, OH OS valores globais, salvo rnençAo 

explicita em contrário considera em sua composicäo Os custos e despesas relativas a: 

a) Impressos, software e dernais materiais de uso geral, necessários as atividades 

relacionadas ao planejamento, elaboração dos pianos de trabaiho e a execucào dos 

serviços de fornecimento, carga, transporte, descarga, manuseio, armazenagem, 

proteçao e guarda dos materiais de consumo, tais corno: Combustiveis, graxas, 

lubrificantes, pneus. câmaras, tiitros, entre vários outros; 

b) Mobilizacao e desmobilizaçAo, uniformes nos padrôes determinados pela 

Prefeitura: transporte, alimentacâo, assistência social, equipamentos de protecào 

individual e quaisquer outros necessários a seguranca pessoal e/ou execuçAo dos 

servicos; 

C) Fornecimento, operaçAo e manutençAo de todos os velculos e equipamentos 

utilizados pela contratada, e necessários a execucão dos serviços, objetivo do contrato; 

d) Fornecimento, operação e rnanutençào de todas as ferramentas necessárias a 

execuçAo adequada dos serviços objeto do contrato, tais como vassoura, pis, lutocares, 

lixeiras, garfos, escovas, contetores, etc; 

e) DisponibilizaçAo, utilizacAo e manutencäo de todas as instaiaçôes necessárias 

para o cumprimento do objetivo contratual, em consonância corn o disposto em edital de 

ocorrência nas especificaçôes técnicas; 

f) Operacäo e manutencAo das instalaçöcs utilizadas pela Contratada no 

cumprimento do objeto contratual; 

g) Salários, encargos sociais e administrativos, benefIcios, impostos e taxas, 

RUM, 
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amortizaçôes, licenciarnentos, inclusive os ambientais, seguros, despesas financeira 

capital e de adrninistraco, depreciaco, capital de giro, lucro e quaisquer outros 

relativos a beneticios e despesas diretas e indiretas; 

Competirá a Contratada a admissAo de gerentes, motoristas, técnicos, ajudantes, 

coletores, varredores e encarregados necessários ao desempenho dos servicos 

contratados, correndo por conta desta todos os encargos necessários e demais exigéncias 

das leis trabaihistas previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza. 

So poderäo ser mantidos em serviços os empregados atenciosos e educados no 

tratarnento dado ao rnunicIpio, bern como cuidadosos corn o bern püblico. 

A fiscalizaçao terã direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 

24 (vinte e quatro) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao born 

àndamento dos servicos. Se a dispensa der origem a acâo judicial, a Prefeitura no terá, 

em nenhum caso qualquer responsabilidade. 

A contratada deverá substituir o empregado no prazo de 48 (quarenta e 0110) 

horas. 

Durante a execucão dos servicos é absolutarnente vedada ao pessoal da 

Contratada a execucao de outras tarefas que nAo sejam objeto destas especiticaçOes, 

pri nc ipalmente em beneficiö de particulares. 

A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, corn vestimenta e 

calcados adequados, bones, capas protetoras e dernais equipamentos de segurança 

quando a situacäo Os exigir (conforme Normas do Ministério do Trabaiho). 

Caberá a Contratada apresentar, nos locals e no horário de trabaiho, os operários 

devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e velculos, em sua despesa 

administrativa, suficientes para a realizaçäo dos serviços. 

A Coleta de resIduos sólidos volurnosos ou de fontes diversas consiste na 

rernoçâo dos resIduos resultantes da construcAo civil, limpeza de terrenos, pontos 

crIticos, pontos de confinamento e da atividade de limpeza de logradouros (varriçAo, 

capinacäo, raspagem, etc). 

Os resIduos coletados neste servico serAo aqueles que,  estAo dispostos em vias e 

logradouros páblicos, ou terrenos baldios sem qualquer acondicionamento. 0 veiculo 

utilizado para rernoçAo destes resIduos será o veiculo caçamba basculante. 

Nos trabalhos em vias páblicas, os funcionários devero obrigatoriamente usar 

faixas refletivas na indumentária, e dernais itens de segurança previstos e recomendados 

por lei e/ou normas pertinentes ao objeto, sendo de ünica e exciusiva responsabilidade 
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da contratada o seu cumprimento. 

Os resIduos oriundos dos servicos de poda de árvores, deveräo ser recolhidos e 

retirados imediatamente após a conclusâo dos trabalhos. 

O carregamentc, transporte e descarga dos resIduos provenientes destas 

atividades, deverào ser efetuados pela Contratada, sendo que a Prefeitura indicará o 

local, dentro dos limites do MunicIpio, para a destinacào final. 

OperaçAo manual de pintura de meio fio consiste na preparacAo de guias de 

sarjetas, postes e afins para a aplicacAo- de soluçAo de água, cal hidratada, hidracor 

branco e fixador, em no mInimo. 02 (duas) demãos na proporcAo de 01 (urn) Kg de 

hidracor pam 05 (cinco) Kg de cal hidratada, em todas as vias e logradouros p(iblicos 

definidos. 

Os serviços de capinaco e roços devero ser realizados nos passeios e canteiros 

centrais de vias pavimentadas e nao pavimentadas, consistem na operacAo manual de 

recoihimento dos resIduos existerites como toda areia, lama, vegetacào rasteira e outros, 

executados ao longo das vias em cada urna das margens, na superficie dos passeios, 

canteiros centrals ajardinados ou nâo, pi-aças, patios de escolas, terrenos de propriedade 

do Poder PiThlico e ajuntamento dos resIduos para remocAo pelos velculos de coleta de 

residuos volumosos, em todas as vias e logradouros ptThlicos. 

As equipes executarAo os servicos utilizando-se de carro de mao, enxada, 

vassouro apropriado, pis, roçadeiras mecânicas e outros equipamentos necessários a 

boa execuçäo dos servicos. 

Os residuos provenientes dos serviços de capinacAo deverAo ser removidos 

imediatamente apos a realizacao dos serviços. 

Os serviços de varriçào de vias pavimentadas, nâo pavimentadas e logradouros 

páblicos, consistem na operacAo manual da varriçäo na superfIcie dos passeios 

pavimentados ou nAo, sarjetas, canteiros centrais ajardinados ou näo e pracas, 

esvaziamento dos cestos de lixo e acondicionamento dos resIduos passiveis de serem 

contidos em sacos plásticos, em todas as vias e logradouros páblicos nas ruas indicadas. 

Os serviços serAo executados ao longo das vies pavimentadas e nAo 

pavimentadas em cada uma das margens e canteiro centrals, calcadas, pavimentadas ou 

nAo, em sua totalidade, pracas, patios de escolas e ruas hurnanizadas (em sua 

total idade). 

0 produto dos serviços de varriçào manual deverá ser acondicionado em sacos 

plásticos de filme n° 10 e será removido narnesma frequéncia da coleta domiciliar da 
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9. Foro 

Para dirimir as questoes do futuro contrato será competente a Secäo Judiciária da 

Justiça da Comarca competente de Redencào do Gurguéia no Estado do Piaui. 

Redençào do Gurguéia - FJ,1Y6 de junho de 2017. 

: 

Cãndido do Lago Neto Soares 
Secretário Municipal de lnfraestrutura e Urban ismo 

Angeib J6-Fonseca Sena 
Prdeit6 Municipal 
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Mapa para Estruturaçao dos serviços de limpeza publica do Municipio de 
Redenço do Gurgueia— P1. 
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ANEXO II- ORAMENTO BASICO, PLANILHAS 
DE QUANTIDADES, COMPOSIçOES DE pcos 

AUXILIARES, coTAçOEs DE PREOS DE 
EQUIPAMENTOS E OUTROS. 
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS 

CALCULO DO BDI - B0NIFICAc6Es E DESPESAS INDIRETAS 

A Despesas indiretas  

A.1 Administraco central 4,07% 

Grupo A.2 Garantia 0,21% 

4.3 Risco 0,97% 

Total do grupo A 5,25% 

B Bonificaco  
Grupo 

B.1 Lucro 7,40% 

Total dogrupoB 7,40% 

C Impostos  
C.1 PIS 0,65% 

Grupo 
C.2 CORNS 3,00% 

C.3 ISSQN 5,00% 

Total do grupo C 8,65% 

Grupo D Despesas Financeiras (F)  

Despesas Financeiras (F)  

Total do grupo D 0,97% 

FOrmula para o cálculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas 

BDI = EDt (%) = (1+4) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 x 100 	 25,00% 
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SECRETARI.4 MUNICIPAL I i,I1II T 	
CI&4o e itss 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No _12017 
N° pAG. 3±l TOMADA DE PREOS N°. 	/2017 

TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO XII 

MODELO: DECLARAcAO DE GARANTIA DE PROPOSTA (GARANTIA EM DINHEIRO) 

A Prefeitura Municipal de Redencao do Gurgueia - P1. 
no ________, Centro, 

Redençao do Gurgueia - Fl 

Prezados Senhores: 

De acordo corn as Condiçöes Gerais do Processo Administrativo n° _/2017, 
Tornada de Preços no 	 /2017, Subcláusula 4.2.5.4.1, a (NOME DA EMPRESA) 

inscrito no CNPJ n° ...................., por interrnédio de seu representante legal 
o (a) Sr(a) .....................portador (a) da Carteira de Identidade n° ..................e do CPF no 

DECLARA, sob penas da lei, que prestou Garantia de Proposta, no valor de R$ 
(.......), 1% do valor previsto, depositados ern nome da (nome da Prefeitura) ............... a 

Conta Corrente n°................, Agenda n° ...............Banco ........, para garantir a sua 
adequada e confiável participacão no presente certame. 

Declaramos que concordamos corn a devida prestaçao de Garantia de Proposta, 
ciente de sua exigência nos termos do edital da Tomada de Preços citada acima. 

Esta Garantia terá validade de, no mInimo, 30 (trinta) dias, e que Poderá V . S.a .  

solicitar prorrogação desta, por melo de Notificaço enviada ao licitante. 

Para validar esta garantia, segue em anexo cOpia do comprovante. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - norne, cargo e assinatura) 

Obs: Esta declaracao deverá ser elaborada caso o licitante preste a garantia em dinheiro. 
Se o Iicitante optar por outra moda/idade dever ser emitido sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidaçao e de custódia autorizado palo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus va/ores econOmicos, con forme definido pelo Ministério da 
Fazenda. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plarialtina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do GurguOia - P 




