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EDITAL DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021 

 
 
A Prefeitura Municipal de Sa o Jose  da Varginha, pessoa jurí dica de direito pu blico, inscrita no 
CNPJ: 18.313.882.0001-00, com sede administrativa na Praça Sa o Jose , 10, Centro deste 
Municí pio, torna pu blico para conhecimento dos interessados que realizara  licitaça o, na 
modalidade CONCORRÊ NCIA PÚ BLICA, Tipo Menor Preço Global, com fundamento no 
artigo 175 da Constituiça o Federal, na Lei Federal nº 8.987/95, na Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alteraço es e por este ÊDITAL, cuja documentaça o e propostas sera o 
recebidas na data, local e hora rio abaixo mencionados: 
 

DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS 

DATA : 09 de setembro de 2021. 
HORÁRIO: 09:00 horas . 
LOCAL: Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA 
VARGINHA, sito à rua Jacinta Braga, nº 69, Centro, prédio da Garagem 
Municipal. 
 
1 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O objeto da presente contrataça o devera  ser executado em rigorosa observa ncia a  legislaça o 
Ambiental vigente, a  Polí tica Nacional de Resí duos So lidos prevista na Lei 12.305/2010, ao 
Plano Municipal de Gesta o Integrada de Resí duos So lidos, a  Lei 8.987/1995, a  Lei Municipal 
789, de 20 de Maio de 2020 e demais normas e instruço es pertinentes. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1 O objeto da presente concessão é a prestação de serviço público de gerenciamento de 
resíduos sólidos, englobando a coleta seletiva, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada ou disposição final ambientalmente 
adequada, disponibilizando mecanismos de acesso à informações sobre a mesma para 
a população envolvida conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e demais anexos. 
2.2 Concessa o do direito real de uso do bem pu blico abaixo descrito, para a prestaça o do 
serviço pu blico descrito no item 2.1, sendo que tais bens se empregados para finalidade 
diversa da pretendida, podera  implicar na extinça o do contrato de concessa o: 

2.2.1 Únidade de Triagem e Compostagem de Resí duos So lidos – ÚTC e Aterro 
Sanita rio, destinado a finalidade do serviço pu blico concedido, “localizado em uma a rea com 
04.18,74-ha (quatro hectares, dezoito ares e setenta e quatro centiares), denominado 
“Fazenda Brau nas”, situada no lugar denominado “Tamandua ” ou “Morro da Cruz”, na cidade 
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de Sa o Jose  da Varginha-MG, dentro das seguintes divisas e confrontaço es: “Inicia-se a 
descriça o deste perí metro no ve rtice 046, de coordenadas N 7822212,588m e Ê 
548053,207m; deste, segue a cerca de arame, confrontando a Êstrada Municipal que vai de 
Sa o Jose  da Varginha para Êsmeraldas no sentido indo para Êsmeraldas, e demais divisas 
constantes na Êscritura Pu blica Livro 481, Folha 121”. 
 2.2.2 O bem acima descrito é composto pelas seguintes benfeitorias e bens móveis: 

A. Úma  c a s a  composta de 4 (quatro) co modos, 2 (dois) vestia rios e 1  (um) 
banheiro; 

B. Úm galpa o coberto em alvenaria; 
C. Úm poço artesiano; 
D. Úma esteira de Triagem, com placa n° 004275 do patrimo nio do municí pio 

de Sa o Jose  da Varginha/MG. 
E. Úma prensa enfardadeira com placa n° 0 0 4 3 0 8 do  patrimo nio do 

municí pio de Sa o Jose  da Varginha/MG. 
2.3 A Concessão do serviço público e do direito de uso dos bens descritos no item anterior se 
vinculam as normas contidas na Lei Municipal 789, de 20 de Maio de 2021, e demais normas 
pertinentes ao assunto. 
2.4 A presente prestação de serviço deverá ser executada em estrita observância ao Termo 
de Referência, ANEXO I deste Edital, que dispõe da descrição suscinta e clara do objeto. 
 
3 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
3.1 Quaisquer elementos, informaço es, esclarecimentos, protocolos relativos a esta licitaça o 
sera o prestados ou recebidos pela Comissa o Permanente de Licitaço es, no Setor de Licitaço es 
(endereço indicado no prea mbulo), pelo telefone 037-3275-1242, ou pelo email da Comissa o, 
no endereço eletro nico: cpl.licitacao@saojosedavarginha.mg.leg.br . 
 3.1.1 Qualquer documento enviado por email a  Comissa o Permanente de Licitaço es 
devera  estar redigido a  Presidente da Comissa o, devidamente fundamentado e assinado pelo 
representante legal da licitante. O documento devera  ser anexado ao email em formato PDF, 
em um u nico documento com todas as pa ginas correspondentes. 
 3.1.2 Todo e qualquer documento enviado por email, somente sera  aceito como 
recebido/entregue/protocolado, apo s a confirmaça o de recebimento pela Comissa o de 
Licitaça o. 
3.2 Co pia deste instrumento convocato rio podera  ser retirado presencialmente no Setor de 
Licitaço es, no site www.saojosedavarginha.mg.gov.br ou solicitado via e-mail. 
3.3 Qualquer cidada o e  parte legí tima para impugnar o presente Êdital, devendo apresentar 
o pedido ate  5 (cinco) dias u teis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitaça o, devendo a Administraça o julgar e responder a  impugnaça o em ate  3 (tre s) dias 
u teis. 
3.4 Os pedidos de impugnação ao Edital poderão ser protocolados na Sala de Licitações da 
PREFEITURA SÃO JOSÉ DA VARGINHA,  encaminhados pelo correio ou enviados por email. 
3.5 Os pedidos de impugnação deverão ser encaminhados por escrito ao (à) Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações, devidamente fundamentado e assinado; 
3.6 A Prefeitura não se responsabilizará por impugnações protocoladas ou endereçadas via 
postal, eletrônica ou por outras formas, à local diverso ao indicado e por isso não sejam 
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recebidas no prazo legal; 
3.7 As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão encaminhadas por email ao 
licitante e publicadas no quadro de avisos da Prefeitura. 
3.8 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para a realização do Certame, se for o caso. 
3.9 Não serão conhecidas as impugnações interpostas, quando vencidos os respectivos 
prazos legais.  
3.10 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a administração 
o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura da sessão, 
excluindo o dia de abertura, tornando precluso o direito (Art.41, §2º da Lei n. 8.666/93). 
 
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. PODÊRA O PARTICIPAR DÊSTA LICITAÇA O AS PÊSSOAS JÚRI DICAS QÚÊ PRÊSTÊM SÊRVIÇO DÊ 
NATÚRÊZA RÊLACIONADA COM O OBJÊTO DO PRÊSÊNTÊ CÊRTAMÊ, LÊGALMÊNTÊ CONSTITÚI DAS, 
Ê QÚÊ ATÊNDAM A S CONDIÇO ÊS DÊ HABILITAÇA O ÊSTABÊLÊCIDAS NÊSTÊ INSTRÚMÊNTO 
CONVOCATO RIO. 
4.2. Ê  vedada a participaça o: 
 4.2.1- Êmpresa concordata ria ou em processo de fale ncia, sob concurso de credores, em 
dissoluça o, fusa o, cisa o, incorporaça o ou em liquidaça o; 
 4.2.2- Êmpresa que tenha sido declarada inido nea pela Administraça o Pu blica e ainda na o 
reabilitadas;  
 4.2.3 - Êmpresa suspensa ou impedida de transacionar com a Administraça o ou qualquer dos 
seus o rga os descentralizados; 
 4.2.4- Êmpresa que na o for estabelecida em territo rio nacional; 
 4.2.5- Êmpresa que esteja reunida em conso rcio ou coligaça o; 
 4.2.6- Êmpresa cujos so cios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
empresa licitante; 
 4.2.7- Êmpresa cujo dirigente, gerente, so cio ou responsa vel te cnico seja servidor desta 
Prefeitura; 
 4.2.8- Ê os demais interessados que se enquadrem nas hipo teses do art. 9º da Lei 8.666/93. 
4.3 A observa ncia das vedaço es acima e  de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita a s penalidades cabí veis. 
4.4 No presente processo, é garantido às microempresas, empresas de pequeno 

porte e microempreendedores individuais que participarem da licitaça o, 

tratamento diferenciado e simplificado, nos termos dos artigos 42 ao 48 da Lei 

Complementar 123/2006 com suas alteraço es , desde que apresente, no ato de 

CREDENCIAMENTO a Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação 

de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 

Individual, conforme o modelo constante no Anexo V deste edital, preenchida e 

devidamente assinada, acompanhada da certidão expedida pela Junta 

Comercial. 
4.4.1 – O licitante que na o cumprir o disposto no item 4.4, na o podera  usufruir das 

prerrogativas concedidas a s microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores 
individuais 
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5 – DA APRESENTAÇÃO, ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO DOS 
INTERESSADOS: 
5.1. A Documentaça o necessa ria a  Habilitaça o, bem como as Propostas de Preços devera o ser 
apresentadas em envelopes distintos, conforme abaixo: 
 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROCÊSSO LICITATO RIO xx/2021 
CONCORRÊ NCIA PÚ BLICA 00x/2021 
 
RAZA O SOCIAL ÊMPRÊSA 
CNPJ 
ÊNDÊRÊÇO, TÊLÊFONÊ Ê ÊMAIL 

 
 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROCÊSSO LICITATO RIO xx/2021 
CONCORRÊ NCIA PÚ BLICA 00x/2021 
 
RAZA O SOCIAL ÊMPRÊSA 
CNPJ 
ÊNDÊRÊÇO, TÊLÊFONÊ Ê ÊMAIL 
 

 

5.2. A Sessão Pública de abertura dos envelopes será realizada no local e horário 
indicados no preâmbulo deste Edital. 
5.3 Os envelopes “Nº 01 - Documentos de Habilitaça o” e “Nº 02 - Proposta de Preços” devera o ser 
protocolizados no Setor de Licitaço es da Prefeitura Municipal de Sa o Jose  da Varginha – MG OU 
enviados pelo Correio, com aviso de recebimento, ate  um dia antes da abertura da sessa o ou entregues 
a  Comissa o na Sessa o Pu blica de Abertura dos envelopes. 
5.4 O Municí pio na o se responsabilizara  por envelopes endereçados via postal a  local diverso ao 
indicado ou entregue a  pessoa que na o seja integrante da Comissa o de Licitaça o e que, por isso, na o 
cheguem a  data e/ou hora rio previstos no prea mbulo deste instrumento convocato rio, valendo como 
hora rio oficial para este certame o de Brasí lia/DF. 
5.5 Êm nenhuma hipo tese sera o recebidos envelopes apresentados apo s a abertura da sessa o pu blica 
de entrega dos envelopes. 
5.6 A licitante que se fizer representar no ato de abertura dos envelopes, ou na ocorre ncia da situaça o 
prevista no art. 45, § 2º, da Lei 8.666/93, devera  apresentar Procuraça o (Anexo III) credenciando 
seu(a) representante para tal fim, considerando-o(a) com poderes para praticar todos os atos 
necessa rios ao procedimento licitato rio, exceto os expressamente vedados. 
5.7 - O CREDENCIAMENTO DO LICITANTE JUNTO A CPL PARA ACOMPANHAR A SESSÃO SE DARÁ 
POR: 

5.7.1 - ÚM SO CIO OÚ DIRÊTOR, com poderes de administraça o, MUNIDO DE documento de 
identidade; 
  5.7.2 - ÚM RÊPRÊSÊNTANTÊ, MUNIDO DE procuraça o (modelo – ANÊXO III) e documento de 
identidade  

5.7.3- Co pia do respectivo CONTRATO SOCIAL e suas alteraço es, se houver, estatuto, 
devidamente registrado, acompanhado pela ata de eleiça o ou ato constitutivo consolidado, 
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devidamente registrados, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigaço es em decorre ncia de tal investidura. 

5.7.4 É vedada a qualquer pessoa física a representação, na presente licitação, de mais de 
uma empresa. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no 
procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e efeitos previstos 
neste Edital. 

5.7.5 Somente o(a) representante credenciado(a) poderá usar da palavra, apresentar 
reclamações e assinar atas, bem como renunciar ao direito de interpor recurso.  
5.8. Úma vez entregues os envelopes, na o sera o considerados cancelamentos, retificaço es, alteraço es, 
ou acre scimos de novas documentaço es aos mesmos e nos documentos neles contidos, somente sendo 
aceitos aqueles documentos acondicionados nos respectivos envelopes, ressalvadas as hipo teses 
legais. 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 1 
6.1. Para participar deste certame, o proponente devera  entregar o envelope “Documentos de 
Habilitaça o” devidamente lacrado e identificado conforme especificaça o na cla usula 5, contendo os 
documentos abaixo relacionados, com vige ncia plena ate  a data fixada para recebimento dos 
envelopes, consoante relaça o abaixo, sob pena de inabilitaça o: 
 
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
A) Ce dula de Identidade e CPF do Representante Legal da Êmpresa; 
B) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
C) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 

C.1) No caso de sociedades por aço es, devera  estar acompanhado da documentaça o de eleiça o 
de seus administradores. 

C.2) O contrato social consolidado dispensa a apresentaça o do contrato original e das 
alteraço es anteriores, devendo ser apresentadas alteraço es posteriores, ainda na o consolidadas. 
D) Decreto de Autorizaça o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no Paí s e ato de registro ou autorizaça o para funcionamento expedido pelo o rga o ou entidade 
competente. 
E) Êm se tratando de Micro Êmpreendedor Individual – MÊI, o Contrato Social ou Êstatuto podera  ser 
substituí do pelo Certificado da Condiça o de Micro Êmpreendedor Individual – CCMÊI; 
F) Inscriça o do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercí cio. 
 
6.1.2 – DA HABILITAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
A) - Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do estabelecimento que 
participará da licitação, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
B) – Prova de inscriça o no Cadastro de Contribuintes Êstadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicí lio ou sede da LICITANTÊ, pertinente ao seu ramo de atividade ou, no caso de a LICITANTÊ na o 
estar inscrita, comprovaça o desta situaça o; 
C) - Certida o Negativa de De bito ou Positiva com Êfeito de Negativa com o Municí pio sede da licitante; 
D) - Certida o Negativa de De bito ou Positiva com Êfeito de Negativa com a Fazenda Pu blica Êstadual; 
E) - Certida o Negativa de De bito ou Positiva com Êfeito de Negativa Únificada, referente aos tributos 
Federais e contribuiço es previdencia rias. 
F) - Certida o Negativa de De bito Trabalhista ou Positiva com Êfeito de Negativa (CNDT); 
G) - Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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H)- Declaraço es em cumprimento a s exige ncias da Constituiça o Federal e Lei de Licitaço es 8.666/93 
(conforme MODÊLO ANÊXO IV), de que: 

H.1) Ate  a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaça o no presente processo 
licitato rio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorre ncias posteriores. 

H.2) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, com suas modificaço es 
vigentes, que na o emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e na o 
emprega menor de dezesseis anos. 

H.3) Que tem conhecimento e aceita todos os termos do edital e seus anexos; 
H.4) Que esta o incluí dos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, 

bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes sobre a execuça o do objeto 
licitado. 
I) A DÊCLARAÇA O DÊ ÊNQÚADRAMÊNTO A FIM DÊ FAZÊR JÚS AOS BÊNÊFI CIOS DA LÊI 
COMPLÊMÊNTAR 123/2006, GARANTIDO A  ÊMPRÊSAS ÊNQÚADRADAS COMO MICROÊMPRÊSAS OÚ 
ÊMPRÊSAS DÊ PÊQÚÊNO PORTÊ DEVERÁ SER APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO, 
ACOMPANHADA DA CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL. 
 
6.1.3 – DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
A)- Registro da empresa licitante e do(s) seu(s) responsa vel(eis) te cnico(s) junto ao Conselho 
Regional de Êngenharia – CRÊA, atrave s de certida o de registro de quitaça o atualizada. 
 
B)- Atestado(s) de Capacidade Te cnica fornecido(s) por pessoa jurí dica de direito pu blico ou privado, 
devidamente registrado(s) no CRÊA - Conselho Regional de Êngenharia, comprovando que o 
profissional de ní vel superior (vinculado a  licitante) executou ou participou de execuça o de serviço 
pertinente e compatí vel em caracterí sticas, quantidades e prazos com o objeto desta licitaça o, 
consideradas as parcelas de maior releva ncia e valor significativo do objeto. 
 
C)- Comprovaça o de que a empresa licitante atende as Normas de Segurança do Trabalho e possui, no 
mí nimo: 

i) Programa de Prevença o de Risco Ambientais (PPRA), de acordo com a Norma Reguladora 
NR-9. 

ii) Programa de Controle Me dico de Sau de Ocupacional (PCMSO). Prova de que a empresa 
atenda a Lei n.º 6.514/77 e Portaria n.º 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministe rio do 
Trabalho – (NR 7 e 9). A comprovaça o dar-se-a  atrave s de contrato de prestaça o de serviço 
com empresa especializada em engenharia de segurança e medicina do trabalho, 
acompanhada de declaraça o formal da mesma com firma reconhecida em carto rio; 

 
D)- Possuir no seu quadro, na data da sessão de abertura da licitação, profissional de nível superior 
(ENGENHEIRO) registrado no CREA ou outra entidade competente, detentor de atestado(s) ou 
certidão (ôes) de reponsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características 
semelhantes ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia 
emitido (s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, obrigatoriamente pelos 
contratantes titulares das obras, deverá estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de 
Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(S) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) 
sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar contemplados os seguintes serviços de 
características semelhantes aos do objeto licitado; 

i. A Certida o de Acervo Te cnico (CAT) devera  referir-se a  atividade te cnica que faça parte 
das atribuições legais do profissional. 
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ii. No caso de duas ou mais participantes apresentarem, atestarem atestados de um mesmo 
profissional como responsa vel te cnico, como comprovaça o de qualificaça o te cnica, as 
mesmas sera o INABILITADAS; 

iii. O(s) atestado(s) devera (a o) conter, explicitamente, todos os dados necessa rios a  
comprovaça o das caracterí sticas dos serviços executados, ale m das datas de iní cio e 
te rmino das obras; 

iv. O(s) profissional (is) devera  (a o) ser indicado(s) como responsa vel (is) te cnico(s) da 
participante e sua substituição só será possível por profissional igualmente 
qualificado, mediante a expressa aprovaça o da fiscalizaça o; 

v. A licitante devera  comprovar que o(s) profissional (ais) de ní vel superior detentor (es) 
do(s) atestado(s) apresentado(s) pertence(m) ao seu quadro de pessoal nos termos do 
artigo 30, §1º da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraço es. A comprovaça o referida 
devera  ser feita atrave s de co pias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotaço es da 
CTPS – Carteira de Trabalho e Previde ncia Social, nos termos da CLT – Consolidaça o das 
Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.7999/67: 

vi. A participante podera , tambe m, apresentar as Fichas de Registro de Êmpregados atrave s 
do sistema informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, de 13/11/91 do Ministe rio do 
Trabalho e da Portaria n° 1.121, de 09/11/95 do Ministe rio do Trabalho, retificada no 
D.O.Ú de 13/11/95. No caso de so cios, a participante devera  apresentar co pia autenticada 
do contrato social; 

vii. Podera , ainda, comprovar o ví nculo profissional atrave s da apresentaça o do Contrato de 
Prestaça o de Serviços firmado com o profissional detentor da Certida o de Acervo Te cnico 
(CAT) usada para a Comprovaça o de capacitaça o te cnico-profissional. 

 
E)- Atestado/Declaração de VISITA TÉCNICA, fornecida pela Prefeitura Municipal, em formulário 
próprio, atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento do local, da UTC onde 
serão realizadas as obras de implantação, ampliação ou reforma para a execução do objeto, as rotas a 
serem percorridas, os distritos, os pontos ideais para instalação dos “Êcopontos”. A visita técnica 
objetivará o conhecimento total das condições para a prestação do serviço ora concedido e 
apresentação dos projetos para execução do objeto. As visitas técnicas deverão ser agendadas 
previamente pelo telefone (37) 3275-1163, que designará o servidor responsável para acompanhar, 
devendo ser realizada até 02 (dois) dias antes da abertura da sessão pública. Os atestados serão 
fornecidos por esta Prefeitura, em modelo próprio do Departamento. 
 
F)- Caso o licitante opte por na o realizar visita te cnica nos termos descritos na alí nea acima, devera  
apresentar declaraça o de dispensa da visita, conforme Anexo VI, sob pena de inabilitaça o. 
 
6.1.4 -  DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
A) Certida o negativa de fale ncia ou concordata, expedida pelo carto rio distribuidor da sede da pessoa 
jurí dica, emitida, no ma ximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes 
“Documentaça o”. 
 
B) Balanço Patrimonial e Demonstraço es Conta beis do u ltimo exercí cio social, ja  exigí veis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaça o financeira da empresa, vedada a sua 
substituiça o por balancetes ou balanços proviso rios, podendo ser atualizados monetariamente, 
quando encerrados ha  mais de 03 (tre s) meses da data de apresentaça o da proposta, tomando como 
base a variaça o, ocorrida no perí odo, do I NDICÊ GÊRAL DÊ PRÊÇOS – DISPONIBILIDADÊ INTÊRNA – 
IGP-DI, publicado pela Fundaça o Getu lio Vargas – FGV ou outro indicador que o venha substituir. 
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Observações: Sera o aceitos tambe m, como na forma da lei o Balanço Patrimonial e 
Demonstraço es Conta beis assim apresentados: 

I. Sociedades regidas pela Lei Federal nº. 6.404/1976 (Sociedade Ano nima): Publicados em 
Dia rio Oficial, ou publicados em jornal de grande circulaça o, ou por fotoco pia registrada ou 
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicí lio da empresa, ou em outro o rga o equivalente; 
 

II. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006, optantes 
pelo Regime Êspecial Únificado de Arrecadaça o de Tributos e Contribuiço es Simples Nacional, o 
Balanço Patrimonial podera  ser substituí do pela Declaraça o de Informaço es Socioecono micas e 
Fiscais – DÊFIS. 

III. Micro Êmpreendedor Individual – MÊI, o Balanço Patrimonial podera  ser substituí do pela 
Declaraça o Anual do Simples Nacional - DASN. 
 IV. Sociedades cadastradas no Sistema Pu blico de Êscrituraça o Digital – SPÊD, devera o 
apresentar, na forma da lei, a seguinte documentaça o, extraí da das fichas do Livro Digital: 
- Termos de Abertura e Êncerramento do Livro Digital; 
- Balanço Patrimonial; 
- Demonstrativo de Resultado do Êxercí cio; e 
- Recibo de entrega emitido pelo SPÊD. 
 V. Sociedades criadas no exercí cio em curso: Fotoco pia do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicí lio da empresa, ou em outro o rga o 
equivalente; 
 
C) O Balanço Patrimonial e Demonstraço es Conta beis apresentadas para fins de habilitaça o apo s o 
u ltimo dia u til do me s de maio do corrente ano sera o obrigatoriamente do exercí cio imediatamente 
anterior. 
 
6.2. Sob pena de inabilitaça o, todos os documentos apresentados para habilitaça o devera o estar em 
nome do licitante e, preferencialmente, com nu mero do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 
que: 
A) se o licitante for matriz, todos os documentos devera o estar em nome da matriz; ou 
B) se o licitante for filial, todos os documentos devera o estar em nome da filial; 
C) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentaça o devera  ser apresentada 
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
D) sera o dispensados da filial aqueles documentos que, pela pro pria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
6.3 As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasia o da participaça o nesta licitaça o, 
devera o apresentar TODA a documentaça o acima exigida para efeito de comprovaça o de habilitaça o, 
mesmo que apresente alguma restriça o QÚANTO A RÊGÚLARIDADÊ FISCAL Ê TRABALHISTA, sob 
pena de inabilitaça o. 

6.3.1 Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurada o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Comissão, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

6.3.2 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação. 

6.3.3 Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 
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inicialmente concedidos. 
6.3.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará na 

inabilitação da ME ou EPP.  

 
6.4 Os documentos exigidos neste instrumento convocato rio devera o ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de co pia autenticada legí vel, conforme o disposto no art. 32 da Lei nº 
8.666/93, com exceça o dos extraí dos via internet. 

6.4.1 - Sera o admitidas fotoco pias sem autenticaça o cartorial, desde que acompanhados dos 
respectivos originais ou autenticados pela COMISSA O PÊRMÊNTÊ DÊ LICITAÇA O DO MÚNICI PIO. 
6.5 Os documentos mencionados acima na o podera o ser substituí dos por qualquer tipo de protocolo 
ou apresentados por meio de fax ou email, mesmo se autenticado. 
6.6 Os documentos retirados pela internet tera o sua autenticidade certificada pela Comissa o 
Permanente de Licitaça o junto aos sites correspondentes. 
6.7 As certido es que na o apresentarem prazo de vige ncia expresso, reputar-se-a o va lidos por 60 
(sessenta) dias, contados de sua emissa o.  
6.8 Úma vez incluí do no processo licitato rio, nenhum documento sera  devolvido, salvo se original a 
ser substituí do por co pia reprogra fica. 
6.9 Todos os documentos contidos nos envelopes, que na o forem certido es ou co pias de atos, devera o 
ser datilografados ou digitados com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
preferencialmente, em papel timbrado ou com carimbo padronizado. 
6.10 Na o sera o aceitos documentos assinados digitalmente, uma vez que a assinatura digital foi 
desenvolvida para o meio eletro nico e na o documentos impressos, na o sendo possí vel a confere ncia 
de sua autenticidade. 
6.11 A Comissão de Licitação, no interesse da prefeitura, poderá adotar medidas saneadoras para 
análise dos documentos, desconsiderar evidentes falhas formais que não afetem o seu conteúdo e 
revelar omissões puramente formais observadas, desde que não contrariem a legislação vigente e 
não comprometam a lisura da licitação. 
6.12 Caso seja de interesse do licitante, o cadastro da empresa poderá ser feito antes da data de 
abertura do certame. Para isso, o representante legal da empresa, ou procurador devidamente 
constituído, deverá apresentar junto ao setor de licitações todos os documentos exigidos nos itens 
pertinentes a CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO SUPRAMENCIOANADOS, para fins de cadastramento 
e emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC)1.   
6.13 O encaminhamento ou entrega dos envelopes pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 2 
7.1 No Ênvelope 02: “Proposta de Preços” devera  constar apenas uma via da proposta de preços 
(ANÊXO II), devidamente preenchida, datada e assinada pelo representante legal da empresa, 
contendo as especificaço es conforme o ANÊXO II, deste edital, em que conste: 

7.1.1- A raza o social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail e assinatura em todas as pa ginas, pelo 
proponente ou mandata rio devidamente constituí do; 

7.1.2- Conforme dispo e o item 4.12.2, 4.12.3 e 4.12.4 devera  acompanhar a PROPOSTA DÊ 
PRÊÇOS, os projetos executivos de Implantação das Usinas de Tratamento e Compostagem dos 

 

1  O Registro Cadastral é uma estrutura mantida pelos órgãos/entidades da Administração Pública, que realizam frequentemente licitações, sendo 

previsto nos artigos 34 a 37 da Lei de licitações. Tem como finalidades o exame antecipado de documentos básicos da empresa cadastrada, 

facilitando sua participação posterior em licitações, prestando-se também, ao registro do desempenho do licitante/contratado nas licitações e 

contratações efetuadas. 
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Resíduos, acompanhado de cronograma, memorial descritivo e detalhamento dos equipamentos a 
serem utilizados, sob pena de desclassificaça o do certame; 

7.1.2- A Êmpresa devera  apresentar junto com a proposta de preços um PROJETO INICIAL 
para a prestaça o dos serviços. O projeto deve indicar: 

A. A previsa o de vagas de empregos iniciais, com o cronograma da seleça o e iní cio dos 
trabalhos, quadro de cargos e sala rios, observado o Anexo I; 

B. Cronograma com os prazos para execuça o e implantaça o de cada etapa, respeitando 
o prazo mí nimo e ma ximo estipulado no Termo de Refere ncia, anexo I deste Êdital; 

C. O valor previsto de investimento no Municí pio para execuça o dos serviços pu blicos; 
D. Prazo para entrega apo s assinatura do contrato do Plano de Êsgotamento de 

eventuais depo sitos de resí duos so lidos no Municí pio, o PRAD, o Projeto da Êstaça o de 
Tratamento de A gua, o projeto de Geraça o de Ênergia; 

Ê. O Cronograma de implantaça o dos meios de comunicaça o e informaça o a  populaça o, 
especialmente a s Êscolas e Êstabelecimentos Comerciais, disponibilizaça o do aplicativo 
gratuito para acompanhamento da prestaça o de serviços, informaço es de rotas, coletas, etc, e  
pontos de instalaça o de cabines de rede wi-fi, gratuito, para monitoramento dos caminho es; 
7.1.3- Indicaça o do prazo de validade da proposta, na o inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data estipulada para a entrega dos envelopes; 
7.1.4- Valor global para execuça o do objeto, em algarismo e por extenso, ao qual se propo e a 

execuça o dos serviços, em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais apo s a 
ví rgula; 

a)- Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos, como por exemplo: transportes, combustível, manutenções, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços 
objeto desta licitação, garantindo-se este durante toda a validade da licitação, exceto quanto 
aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação 
incidental. 

   b)– A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado, vedada a cotação em 
quantidade inferior ao previsto. 

c)- A Comissão de Licitação da Prefeitura verificará as propostas apresentadas e 
desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

7.2 A proposta devera  ser redigida de forma clara e precisa e impressa em lí ngua portuguesa, salvo 
quanto a s expresso es te cnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borro es ou entrelinhas. 
7.3 As propostas que omitirem o prazo de validade sera o entendidas como va lidas pelo perí odo de 60 
(sessenta) dias corridos, a contar do dia da sessa o de recebimento dos envelopes. 
7.4 Na o se admitira  proposta que apresente valores simbo licos ou irriso rios, de valor zero, excessivos 
ou manifestamente inexequí veis. 
7.5- Apo s abertos os envelopes, as propostas sera o tidas como imuta veis e acabadas, na o sendo 
admitidas quaisquer provide ncias posteriores tendentes a sanar falhas ou omisso es. 
7.6 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 
implicara  na plena aceitaça o, por parte dos interessados, das condiço es nele estabelecidas. 
7.7 A apresentaça o da Proposta Comercial pressupo e pleno conhecimento e integral concorda ncia 
com as cla usulas e condiço es desta licitaça o e total sujeiça o a  legislaça o pertinente. 
7.8 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital ou contiverem 
irregularidades insanáveis. 
 
8 – DOS PRAZOS E GARANTIA CONTRATUAL 
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8.1 -O prazo da concessa o do serviço pu blico objeto deste Êdital e  de 10 anos, prorroga vel por mais 
10 anos. Apo s homologaça o do processo, a licitante vencedora sera  convocada para assinatura do 
contrato no prazo de 05 (cinco ) dias u teis. O iní cio da prestaça o de serviço sera  no prazo ma ximo de 
05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço. A partir da ordem de serviços 
a CONTRATADA tera  ate  08 (oito) meses para promover as obras/instalaço es necessa rias para a 
completa execuça o do objeto e concluir todas as etapas/fases para implantaça o do gerenciamento de 
resí duos so lidos, desde a coleta ate  a destinaça o final ou disposiça o final ambientalmente adequada. 
8.2 – Êm garantia a  execuça o dos serviços, a licitante vencedora depositara  ate  a assinatura do 
contrato, na Secretaria Municipal da Fazenda, 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme art. 
56, § 2º da Lei 8.666/93, que lhe sera  restituí da, descontados valores de eventuais de bitos, apo s o 
pleno funcionamento das Úsinas a serem implantadas, como descreve o Termo de Refere ncia, ou seja, 
apo s o fiscal te cnico do Municí pio constatar que todas as implantaço es, obras, reformas, ampliaço es, 
instalaço es descritas no Termo de Refere ncia foram realizadas e o objeto de esta  sendo executado 
exatamente como preve  o Termo. 
8.3 - A garantia em apreço sera  opcional dentre as seguintes modalidades: cauça o em dinheiro ou 
tí tulos da dí vida pu blica, seguro-garantia ou fiança banca ria. 
8.4 - A garantia prestada devera  formalmente cobrir pagamentos na o efetuados pela CONTRATADA, 
referentes a: 

8.4.1 – prejuí zos ou danos causados ao CONTRATANTÊ; 
8.4.2 - prejuí zos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA; 
8.4.3 - toda e qualquer multa contratual; 
8.4.4 - de bitos da empresa para com os encargos fiscais, previdencia rios e trabalhistas 

relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, sala rios, vale-transporte, vale-
refeiça o, verbas resciso rias, etc; 

8.4.5 – quaisquer obrigaço es na o cumpridas pela CONTRATADA em relaça o ao presente 
contrato previstas no ordenamento jurí dico do paí s. 
 
8.5 – Os atrasos na execuça o dos serviços, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de iní cio e 
conclusa o, somente sera o justifica veis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior, 
conforme disposiço es contidas no Co digo Civil Brasileiro. 
 
9  DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
9.1 As reunio es da Comissa o Permanente de Licitaça o sera o pu blicas, salvo quanto ao conteu do das 
Propostas, ate  a respectiva abertura, presentes seus membros e os representantes das licitantes. 

9.1.1 A Comissa o reserva-se ao direito de alterar as datas ou as pautas das reunio es, ou mesmo 
suspende -las, em funça o do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas a s normas aplica veis.  
9.2 A primeira fase da reunia o de abertura, a realizar-se no dia, hora e local indicados na cla usula 1, 
deste Êdital, tera  em pauta o seguinte: 

a) conferir os protocolos dos envelopes n.º 1 – HABILITAÇA O e n.º 2 – PROPOSTA COMÊRCIAL; 
b) credenciamento dos representantes legais, e 
c) proceder a  abertura do envelope n.º 1 – HABILITAÇA O, submetendo a documentaça o ao 

exame dos representantes. 
9.2.1 O Presidente da Comissa o Permanente de Licitaça o solicitara  aos representantes das 

licitantes, ou a uma Comissa o pelos mesmos nomeadas, que rubriquem todas as folhas contidas no 
envelope n.º 1 – HABILITAÇA O e formulem, se for o caso, recursos relativamente a s documentaço es 
apresentadas.  

9.2.2 Caso a segunda fase da reunia o na o ocorra logo apo s a primeira, o envelope de n.º 2 – 
PROPOSTA COMÊRCIAL sera  rubricado em seu fecho pelo Presidente da Comissa o Permanente de 
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Licitaça o e pelos representantes das licitantes, ou pela Comissa o pelos mesmos nomeada, e 
permanecera  fechado sob a guarda e responsabilidade da Comissa o Permanente de Licitaça o.  
9.3 Êm ato contí nuo, caso a Comissa o possa apreciar e decidir de imediato sobre a habilitaça o das 
licitantes tera  iní cio a segunda fase da reunia o, com a seguinte pauta:  

a) informar as licitantes o resultado do julgamento da habilitaça o, anunciando as sociedades 
julgadas habilitadas e devolvendo a s inabilitadas, sem abri-los, contra recibo, o envelope n.º 02 – 
PROPOSTA COMÊRCIAL e colocando a  disposiça o das licitantes, para exame, a documentaça o 
anteriormente examinada pela Comissa o Permanente de Licitaça o; e 

b) havendo desiste ncia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relaça o a  fase 
de habilitaça o, proceder-se-a  a  abertura do envelope n.º 2 – PROPOSTA COMÊRCIAL das licitantes 
habilitadas, fazendo rubricar as folhas pelos membros da Comissa o Permanente de Licitaça o e pelos 
representantes das licitantes ou por Comissa o pela mesma nomeada.  

9.3.1 Caso a segunda fase da reunia o na o ocorra logo apo s a primeira, o resultado da 
habilitaça o sera  comunicado a s licitantes por email e, apo s transcorrido o prazo recursal, sera  
designada data, hora e local para abertura dos envelopes de proposta comercial. 
 
10- DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS APRESENTADAS: 
10.1 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
10.1.1- A Comissa o Permanente de Licitaça o, no dia, hora e local designado no prea mbulo deste, em 
sessa o pu blica, procedera  a  abertura dos envelopes de Habilitaça o para confere ncia da documentaça o, 
a qual sera  disponibilizada aos licitantes presentes para seu exame e rubrica. 

A) - Havendo du vidas ou necessidade de esclarecimentos que na o possam ser dirimidos de 
imediato, demandando ana lises complementares ou dilige ncias, as mesmas sera o consignadas em ata, 
podendo a sessa o ser suspensa. 

B)- Ê  permitido a  CPL, apo s a abertura dos envelopes contendo a documentaça o, suspender 
os trabalhos para fins de ana lise. 

C)- A CPL podera  convocar te cnicos, servidores ou na o, para auxiliar na ana lise da 
documentaça o referente a  documentaça o que exija conhecimentos te cnicos ou cientí ficos, especí ficos 
ou especializados. 

D) - Suspensa a sessa o, a decisa o quanto a  habilitaça o sera  divulgada, ficando os envelopes de 
Proposta de Preços, sob a guarda da Comissa o, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus 
membros e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
10.1.2- A ause ncia de documento ou a apresentaça o dos documentos de habilitaça o em desacordo 
com o previsto neste edital inabilitara  a proponente, impossibilitando a abertura do envelope 
“Proposta de Preços” respectivo, salvo disposiça o contra ria de lei. 
10.1.3- Para as microempresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restriça o na 
comprovaça o da regularidade fiscal e trabalhista, sera  assegurado o prazo de 5 (cinco) dias u teis, cujo 
termo inicial correspondera  ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorroga vel por igual perí odo, a crite rio da administraça o pu blica, para regularizaça o da 
documentaça o, para pagamento ou parcelamento do de bito e para emissa o de eventuais certido es 
negativas ou positivas com efeito de certida o negativa. 

A)- A na o regularizaça o da documentaça o no prazo previsto no item 9.3, implicara  na 
inabilitaça o da MÊ ou ÊPP. 

B)- Ocorrendo a hipo tese contida no item 9.3, o juí zo de habilitaça o referente a s 
microempresas ou empresas de pequeno porte sera  suspenso ate  a apresentaça o da documentaça o 
necessa ria. 
10.1.4- Do resultado do julgamento da habilitaça o cabera  recurso na forma definida no presente 
edital, na forma prevista do art. 109, I, “a”, §1º da Lei Geral de Licitaço es, Nº 8666/93. 
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10.1.5- Considerar-se-a  vencida a fase de habilitaça o quando todos os interessados desistirem da 
faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para recurso sem que seja interposto, ou, ainda, 
quando os recursos interpostos forem decididos. 
10.1.6- Apo s a fase de habilitaça o na o cabe desiste ncia de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissa o Permanente de Licitaça o. 
 
10.2 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
10.2.1 – Abertas, rubricadas e lidas as propostas, a Comissa o Permanente de Licitaça o, podera  julga -
las em outra reunia o se assim achar conveniente. 
10.2.2 – Para o julgamento deste Processo a Comissa o Permanente de Licitaça o adotara  o crite rio de 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
10.2.3 – A Comissa o Permanente de Licitaça o desclassificara  as propostas que: 

A) na o atenderem a s exige ncias contidas neste Êdital ou imponham condiço es na o previstas 
neste mesmo ato convocato rio; 

B) apresentarem preços manifestamente superfaturados, assim considerados aqueles acima 
dos valores apresentados neste edital, conforme avaliaça o te cnica; 

C) apresentarem preços manifestamente inexequí veis, assim considerados aqueles que na o 
venham a ter demonstrado sua viabilidade, atrave s de documentaça o que comprove que os custos que 
o compo em sa o coerentes com os de mercado. 

D) Na o apresentar os projetos de implantaça o das usinas exigidos, conforme Termo de 
Refere ncia. 
10.2.4 – Apo s a etapa de desclassificaça o das propostas, as licitantes remanescentes sera o 
classificadas na ordem crescente dos preços cotados, sendo melhor classificada a proposta que 
apresentar MENOR PREÇO GLOBAL. 
10.2.5– Sera  assegurado, como crite rio de desempate, prefere ncia de contrataça o para as 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Êntende-se por 
empate aquelas situaço es em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedor individual sejam iguais ou ate  10% (dez por cento) superiores 
a  proposta melhor classificada. O disposto neste item somente se aplicara  quando a melhor oferta 
inicial na o tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual. 

A – A prefere ncia de que trata o item 10.5 sera  concedida da seguinte forma: 
I. Ocorrendo o empate, o presidente da CPL convocara  a microempresa ou empresa de 

pequeno porte melhor classificada para, no prazo de dois dias u teis de expediente no 
municí pio, apresentar proposta de preço inferior a quela considerada vencedora do 
certame, situaça o em que sera  adjudicado o objeto em seu favor. 

II. Êstando presente o representante legal da microempresa ou empresa de pequeno 
porte que se enquadre na situaça o descrita acima, a convocaça o se dara  na pro pria 
sessa o, sendo constada em ata, ocasia o em que tera  iní cio a contagem do prazo 
estabelecido no subitem anterior. Caso na o haja a presença de seu representante na 
sessa o pu blica, a contagem do prazo se iniciara  com a veiculaça o da ata no Dia rio 
Oficial do Municí pio. 

III. Na o ocorrendo a contrataça o da microempresa ou empresa de pequeno porte na 
forma do subitem anterior, sera  convocada a licitante remanescente que, porventura, 
se enquadre na mesma situaça o descrita no item 10.5, obedecida a ordem 
classificato ria, para o exercí cio do mesmo direito e assim sucessivamente enquanto 
houverem MPÊ’s na mesma condiça o. 
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10.2.6 – Caso existam propostas com o mesmo preço, o empate sera  desfeito nos termos do § 2º, art. 
45, da Lei n.º 8.666/93. 
10.2.7 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.  
10.2.8 – Êsgotado o prazo legal, sem interposiça o de recurso contra a decisa o da Comissa o 
Permanente de Licitaça o que julgou as propostas, o processo da licitaça o sera  submetido a  autoridade 
superior para homologaça o e adjudicaça o. 
 
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 – Êventuais recursos referentes ao presente processo devera o ser interpostos no prazo ma ximo 
de 05 (cinco) dias u teis apo s o conhecimento da decisa o correspondente, em petiça o dirigida ao 
Presidente da Comissa o de Licitaça o, fundamentada e assinada pelo representante da empresa, 
podendo ser protocolizada no Departamento de Licitaço es e Contratos, situado na rua Jacinta Braga 
n.º 69, Pre dio Garagem Municipal, Centro, Sa o Jose  da Varginha/MG, CÊP 35.694-000, no hora rio das 
09:00 a s 15:00 horas, ou enviadas pelo correio ou email, nos casos previstos no art. 109, inciso I da 
Lei 8.666/93. 
11.2 – Na o sera  conhecido o recurso protocolado ou recebido fora do prazo legal ou em endereço 
diferente ao indicado na cla usula 11.1. 
11.3 – Os recursos das deciso es referentes a  habilitaça o ou inabilitaça o de licitante e julgamento de 
propostas tera o efeito suspensivo, podendo a Comissa o Permanente de Licitaça o, motivadamente e, 
havendo interesse para o Municí pio de Sa o Jose  da Varginha, atribuir efeito suspensivo aos recursos 
interpostos contra outras deciso es. 
11.4 – Interposto o recurso, sera  comunicado aos demais licitantes, que podera o impugna -lo no prazo 
de 5 (cinco) dias u teis. 
11.5 – Todos os recursos, contrarrazo es e respectivas respostas, sera o divulgados no quadro de avisos 
e publicaço es da Prefeitura de Sa o Jose  da Varginha-MG, para conhecimento de todos. 
11.6 – Recursos enviados por email, somente sera o considerados recebidos pela Comissa o apo s a 
confirmaça o de recebimento emitida por qualquer membro da Comissa o e encaminhada ao 
remetente. 
 
12 – DAS CONDIÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO 
12.1 – Transcorrido o prazo recursal ou decidido os recursos eventualmente interpostos, o processo 
sera  homologado e a licitante vencedora, regularmente convocada, tera  o prazo de 05 (cinco) dias 
u teis para assinar o Contrato, conforme minuta ANEXO VII, deste Êdital; 
  12.1.1 – Caso a licitante vencedora na o atenda ao prazo previsto no item 12.1, ensejara  a 
aplicaça o da sança o estabelecida neste Êdital, reservando-se ao Municí pio de Sa o Jose  da Varginha o 
direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificaça o, para faze -lo, em igual 
prazo e nas mesmas condiço es propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço 
atualizado, ou revogar a licitaça o, independentemente das sanço es previstas, para a licitante 
vencedora, neste Processo. 
12.2 – A associaça o do licitante vencedor com outrem, a cessa o ou transfere ncia, total ou parcial, bem 
como a fusa o, cisa o ou incorporaça o so  sera o admitidas com o consentimento pre vio e por escrito da 
Administraça o Pu blica Municipal. 
12.3 – No ato de assinatura do contrato, o licitante vencedor devera  entregar todos os documentos 
exigidos neste Êdital, nesta fase. 
 
13 – DA RESPONSABILIDADE E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
13.1 – CABERÁ À LICITANTE VENCEDORA: 
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13.1.1) Responsabilizar-se pelos o nus resultantes de quaisquer aço es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de aço es judiciais 
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do 
presente Processo; 

13.1.2) Responder por quaisquer danos causados diretamente ao Municí pio de Sa o Jose  da 
Varginha ou a Terceiros durante a prestaça o dos serviços ou mesmo apo s o seu te rmino, neste caso, 
quando o dano causado for reflexo dos serviços prestados durante a vige ncia do contrato, em qualquer 
dos dois casos decorrentes de dolo ou culpa na prestaça o dos serviços, independentemente de 
fiscalizaça o e acompanhamento por parte da Secreta ria de Obras e Infraestrutura; 

13.1.3) Arcar pontualmente com o pagamento de todos os tributos que incidirem sobre a 
contrataça o ou sobre as atividades que constituam o objeto da contratada, responsabilizando-se, pelo 
cumprimento e quitaça o de todas as obrigaço es impostas pela legislaça o trabalhista e de previde ncia 
social pertinentes ao pessoal contratado para a execuça o dos serviços, objeto da presente licitaça o, 
bem como as despesas decorrentes dos encargos fiscais, comerciais e tributa rios, inclusive Anotaça o 
de Responsabilidade Te cnica – ART junto ao CRÊA (Conselho Regional de Êngenharia) e/ou Registro 
de Responsabilidade Te cnica – RRT junto ao CAÚ (Conselho de Arquitetura e Úrbanismo); 

13.1.4) Prestar esclarecimentos a  Administraça o Pu blica Municipal sobre eventuais atos ou 
fatos noticiados que a envolva independente de solicitaça o; 

13.1.5) Êxecutar o serviço nos termos deste Êdital e seus anexos, com observa ncia ao Termo 
de Refere ncia, ao Instrumento Contratual e as normas pertinentes ao objeto vigentes. 
13.2 – CABERÁ À CONTRATANTE: 

13.2.1) Proporcionar todos os meios necessa rios ao bom andamento do serviço contratado; 
13.2.2) Prestar as informaço es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

licitante vencedora com relaça o ao objeto desta licitaça o; 
13.2.3) Êfetuar o pagamento nas condiço es e preços pactuados; 
13.2.4) A publicaça o resumida do instrumento do Contrato, resultante da presente licitaça o 

ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial, que e  condiça o indispensa vel para sua efica cia. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
14.1 - O contrato a ser firmado com a licitante adjudicata ria , conforme minuta do ANÊXO VII,  incluira  
todas as condiço es estabelecidas neste instrumento convocato rio e seus anexos, necessa rias a  fiel 
execuça o do objeto desta licitaça o. 
14.2- A Contratada devera  seguir rigorosamente as normas e padro es estabelecidos em lei, bem como 
diligenciar para que a prestaça o do serviço seja feita em perfeitas condiço es, na o podendo conter 
quaisquer ví cios. 
14.3 – O prazo da concessa o do serviço pu blico, bem como do bem pu blico para a prestaça o dos 
serviços e  de 10 anos, prorroga veis por igual perí odo. 
14.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTÊ podera : 

14.1.1) Se disser respeito a  especificaça o, rejeita -lo, determinando sua substituiça o ou 
rescindindo a contrataça o, sem prejuí zo das penalidades cabí veis. 

14.1.2) Na hipo tese de correça o, a Contratada devera  faze -la em conformidade com a 
indicaça o da Administraça o, no prazo ma ximo 10 (dez) dias u teis, mantido o preço inicialmente 
contratado. 
14.5 - A justificativa de quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos previstos acima somente sera  
considerada se apresentada por escrito, e apo s aprovaça o da Secretaria Municipal de Obras. 
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14.6 - A tolera ncia do Municí pio com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada 
na o importara , de forma alguma, em alteraça o contratual ou renovaça o, podendo a solicitante exercer 
seus direitos a qualquer tempo. 
14.7 – Correra o por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 
contrato. 
14.8 - O atraso ou inexecuça o total ou parcial dos serviços ocasionado pela CONTRATADA, sem 
justificativa aceita pela Administraça o, enseja em multa e rescisa o do contrato, com as conseque ncias 
previstas neste edital, no contrato e na Lei 8.666/93. 
 
15 – DA FISCALIZAÇÃO 
15.1 – A fiscalizaça o dos serviços sera  executado pelo fiscal te cnico do Municí pio designado e o 
Secreta rio Municipal de Obras e Serviços Úrbanos sera  responsa vel pela gesta o do contrato firmado, 
na o impedindo, no entanto, a aça o complementar por assessoria de profissionais ou empresas 
especializadas, expressamente contratadas para tal fim. 
 
16 – DO PAGAMENTO 
16.1 – Os pagamentos sera o realizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, apo s a entrega pela 
Contratada dos relato rios exigidos no Termo de Refere ncia e emissa o das faturas/notas fiscais 
correspondentes ao serviço efetivamente executado e inspeço es a serem realizadas pela Contratante, 
atrave s do fiscal te cnico. 
16.2 – O pagamento podera  ser feito por depo sito banca rio no prazo de ate  30 (trinta) dias, contados 
da apresentaça o da fatura/nota fiscal pela Contratada a  Secretaria Municipal da Fazenda. 
16.3 – Para a execuça o do pagamento, a licitante vencedora devera  emitir nota fiscal correspondente, 
sem rasura e em letra bem legí vel o nome do Municí pio de Sa o Jose  da Varginha e o nu mero do CNPJ 
n.º 18.313.882/0001-00. 
16.4 – O Municí pio de Sa o Jose  da Varginha efetuara  os pagamentos quando se tratar de verba federal 
(conve nios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Êcono mica Federal ou 
Banco do Brasil S/A. 
16.5 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunsta ncias que impeçam a liquidaça o da despesa, aquela 
sera  devolvida a  contratada, pelo responsa vel pelo recebimento, e o pagamento ficara  pendente ate  
que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipo tese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a  apo s a regularizaça o da situaça o ou reapresentaça o do documento fiscal na o acarretando qualquer 
o nus para a Administraça o Pu blica Municipal. 
16.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Municí pio de Sa o Jose  da Varginha 
desde que a licitante vencedora na o tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado 
que a taxa de atualizaça o financeira devida pela Administraça o Pu blica Municipal, entre a data em que 
o pagamento e  devido e a data do efetivo pagamento, sera  de 6% (seis por cento) ao ano, calculada 
pro rata die. 
16.7 – A Prefeitura, através de seu fiscal responsável, deverá inspecionar os serviços, podendo 
aprovar ou rejeitar os serviços executados, para efeito de pagamento. 
16.8 – O Município efetuará os pagamentos exclusivamente dos serviços efetivamente executados, 
mediante inspeção realizada pelo fiscal designado. 
16.9 – O valor global do contrato sera  o valor estimado de produça o de lixo anual multiplicado pelo 
valor da tonelada, pelo prazo do contrato, conforme proposta vencedora. 
16.10 – O valor global trata-se de mera estimativa, embasado em estudo realizado pela FÚNASA, no 
ato de Implantaça o da ÚTC no Municí pio, referente a produça o anual de lixo pela populaça o estimada, 
segundo dados do IBGÊ. 
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17 – DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
17.1 – O preço contratado podera  ser revisto quando visar o restabelecimento do equilí brio 
econo mico-financeiro do contrato, decorrentes de fatos supervenientes, mediante comum acordo 
entre as partes, conforme previsto no artigo 65 da Lei 8666/93. 
17.2 – As eventuais solicitaço es devera o fazer-se acompanhar de comprovaça o da supervenie ncia do 
fato imprevisí vel ou previsí vel, pore m de conseque ncias incalcula veis, bem como de demonstraça o 
analí tica de seu impacto nos custos do Contrato. 
17.3 - O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, mediante solicitação da CONTRATADA 
acompanhada da devida comprovação e após aprovação da Autoridade competente, respeitando a 
aplicação do Índice do INPC, referente ao mês em que se faz jus ao reajuste. 
17.3.1 - A periodicidade anual de que trata o subitem anterior será contada 12 meses a partir da 
assinatura do contrato. 
 
18 – DAS SANÇÕES 
18.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administraça o Pu blica Municipal 
aplicara  penalidade (s) ao licitante vencedor conforme a seguir: 

18.1.1 – multa, nas seguintes hipo teses e percentuais: 
a) se convocado, dentro do prazo ma ximo de 05 (cinco) dias, deixar de assinar o instrumento 

contratual ou receber a nota de empenho, multa compensato ria no percentual de 20% (vinte por 
cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato; 

b) se deixar de entregar documentaça o, se apresentar documentaça o falsa ou diversa da 
exigida no edital e na Legislaça o pertinente, ou se na o mantiver sua proposta sem justificativa aceita 
pela Administraça o Pu blica Municipal, multa compensato ria no percentual de 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o valor total estimado do contrato; 

c) se retardar a execuça o contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual 
correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do 
contrato ate  o limite de 05 (cinco) dias u teis; 

d) se deixar de executar ou retardar a execuça o contratual, total ou parcialmente, ale m do 
prazo de 05 (cinco) dias u teis, multa compensato ria no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente a  obrigaça o que resta ser 
cumprida, conforme o caso; 

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execuça o do objeto, multa compensato ria no 
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato. 

f) na hipótese de a contratada, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua 
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município, em face 
da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada. 

 
18.1.2 – na hipo tese de comportamento inido neo ou de cometimento de fraude fiscal, 

suspensa o tempora ria de participar de licitaça o e de contratar com a Administraça o Pu blica, por 
prazo na o superior a 02 (dois) anos; 

18.1.3 – na hipo tese de comportamento inido neo ou de cometimento de fraude fiscal, 
declaraça o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraça o Pu blica e 
descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da puniça o ou ate  que seja promovida a reabilitaça o perante a autoridade que aplicar 
a penalidade, pelo prazo de ate  02 (dois) anos; 

18.1.4 – adverte ncia por escrito, na hipo tese de pra tica de atos de menor complexidade e que 
na o resulte prejuí zo para a Administraça o Pu blica Municipal. 
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18.2 – A aplicaça o das sanço es previstas neste edital na o exclui a possibilidade da aplicaça o de outras, 
previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilizaça o do licitante vencedor por eventuais perdas e 
danos causados a  Administraça o. 
18.3 – A multa aplicada devera  ser recolhida aos cofres pu blicos do Municí pio de Sa o Jose  da Varginha, 
junto a  Secretaria Municipal Fazenda ria, no prazo ma ximo de 10 (dez) dias, contados da data do 
recebimento da notificaça o enviada pela Administraça o Pu blica Municipal. 
18.4 – O valor da multa podera  ser descontado na nota fiscal ou cre dito existente na Prefeitura 
Municipal de Sa o Jose  da Varginha em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa 
seja superior ao cre dito existente, a diferença sera  cobrada na forma da lei. 
18.5 – As multas e outras sanço es aplicadas so  podera o ser relevadas motivadamente e por 
convenie ncia administrativa, mediante ato do Êxcelentí ssimo Sr. Prefeito Municipal. 
18.6 – As sanço es aqui previstas sa o independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuí zo de outras medidas cabí veis. 
18.7 – Êm qualquer hipo tese de aplicaça o de sanço es sera  assegurado ao licitante vencedor o 
contradito rio e a ampla defesa. 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
19.1 As despesas da contrataça o correra o por conta dos recursos financeiros da seguinte dotaça o 
orçamenta ria: 

Ficha: 321 - 02.06.20.15.452.0057.2038.3.3.90.00 
Recurso: 1.00 

 
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 O envio de qualquer solicitação, impugnação ou recurso via email à Comissão Permanente de 
Licitações, deverá ser em formato PDF, um único anexo contendo todas as páginas do documento (não 
enviar as páginas separadas em cada anexo), digitalizados a partir do documento original, 
devidamente assinado pelo representante legal do interessado.  
20.2 Qualquer documento, solicitação enviados por email,  somente será considerado 
recebido/protocolado se houver confirmação de recebimento do email por qualquer membro da 
Comissão Permanente de Licitação ao remetente. 
20.3 – A Administraça o Pu blica Municipal podera  cancelar de pleno direito o Contrato que vier a ser 
assinado em decorre ncia desta licitaça o, independentemente de interpelaça o judicial ou extrajudicial, 
desde que motivado o ato e assegurados a  contratada o contradito rio e a ampla defesa quando esta: 

20.3.1 – venha a ser atingida por protesto de tí tulo, execuça o fiscal ou outros fatos que 
comprometam a sua capacidade econo mico financeira; 

20.3.2  – quebrar o sigilo profissional; 
20.3.3 – utilizar, em benefí cio pro prio ou de terceiros, informaço es na o divulgadas ao pu blico 

e as quais tenha acesso por força de suas atribuiço es e que contrariem as condiço es estabelecidas pela 
Administraça o Pu blica Municipal; 

20.3.4 – for envolvido em esca ndalo pu blico ou noto rio; 
20.3.5 – na hipo tese de ser anulada a adjudicaça o em funça o de qualquer dispositivo legal que 

a autorize. 
20.4 – Havendo indí cios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de ma -fe , a 
Administraça o Pu blica Municipal comunicara  os fatos ao Ministe rio Pu blico, para as provide ncias 
devidas. 
20.5 – Ê  proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitato rio mediante 
a utilizaça o de recursos ou de meios meramente protelato rios, sujeitando-se o autor a s sanço es legais 
e administrativas previstas na Lei 8666/93. 
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20.6 – A licitante inabilitada devera  retirar sua proposta no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data de homologaça o do processo. Decorrido este prazo sem que a proposta seja retirada, a 
Comissa o Permanente de Licitaça o providenciara  a sua destruiça o. 
20.7 – Ê  facultada a  Comissa o Permanente de Licitaça o ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitaça o, a promoça o de dilige ncia destinada a esclarecer ou complementar a instruça o do processo 
licitato rio, vedada a inclusa o posterior de documentos ou informaça o que deveria constar 
originalmente dos Documentos de Habilitaça o e das Propostas de Preços. 

20.7.1 - Se houver solicitaça o de documentos, estes devera o ser apresentados em original ou 
em co pia autenticada. 

20.7.2 - O na o cumprimento da dilige ncia podera  ensejar a inabilitaça o da licitante ou a 
desclassificaça o da proposta. 
20.8 - De todas as reunio es da Comissa o de Licitaça o sera o lavradas atas circunstanciadas. 
20.9 - A abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas se fara , com ou sem a presença 
dos interessados, depois de transcorrido o prazo sem interposiça o de recurso ou apo s o julgamento 
dos recursos interpostos, em reunia o previamente agendada e comunicada aos proponentes, ou 
ainda, apo s a ana lise da documentaça o de habilitaça o, caso tenha havido desiste ncia expressa a  
faculdade recursal de todos os interessados. 
20.10 - As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas 
diversas fases do processo licitato rio. 
20.11 - A Comissa o Permanente de Licitaça o, no interesse da Administraça o, podera  adotar medidas 
saneadoras, durante o certame, e relevar omisso es e erros formais, observadas na documentaça o e 
proposta de preços, desde que na o contrariem a legislaça o vigente. 
20.12 - Toda a documentaça o apresentada neste ato convocato rio e seus anexos sa o complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, sera  
considerado especificado e va lido. 
20.13 Ê  vedada a subcontrataça o parcial ou total do objeto desta licitaça o. 
20.14 – A licitaça o podera  ser revogada por razo es de interesse pu blico decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou 
anulada por ilegalidade de ofí cio ou por provocaça o de terceiros, mediante parecer escrito 
devidamente fundamentado. 
20.15 – A apresentaça o da proposta implica para a licitante a observa ncia dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitaça o de todos os termos e 
condiço es desta Concorre ncia, sendo responsa vel pela fidelidade e legitimidade das informaço es e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaça o. 
20.16 - Todas as publicaço es e intimaço es, inclusive para fins de recurso, sera o feitas no Quadro de 
Avisos e Publicaço es da Prefeitura Municipal de Sa o Jose  da Varginha. 
20. 17 – Os casos omissos, assim como as du vidas sera o resolvidos pela Comissa o de Licitaça o, na 
forma da lei, especialmente a Lei 8.666/93. 
20.18 – Sera o desclassificadas proposta com valor superior ao valor me dio apurado no mercado. 
 20.18.1 – O valor médio apurado por tonelada é de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), 
para o gerenciamento de resíduos sólidos, conforme descrito no Edital e tabela de resíduos 
indicada no Termo de Referência. 
20.19 – As questo es decorrentes da execuça o deste Êdital, que na o possam ser dirimidas 
administrativamente, sera o processadas e julgadas no Foro da Comarca de Para  de Minas, com 
exclusa o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
20.20 – Integram este Êdital de Concorre ncia os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Refere ncia; 
Anexo II – Modelo de Proposta Comercial; 
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Anexo III – Modelo de Procuraça o; 
Anexo IV – Declaraço es: 

a) Declaraça o de Inexiste ncia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitaça o; 
b) Declaraça o para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/93; 
c) Declaraça o atestando o conhecimento e aceitaça o de todos os termos do edital e 

seus anexos; 
d) Declaraça o expressa de estarem incluí dos nos preços propostos todos os impostos, 

taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes 
na entrega do objeto licitado. 
Anexo V – Declaraça o de Ênquadramento como Microempresa, Êmpresa de Pequeno Porte ou 

Microempreendedor Individual. 
Anexo VI – Dispensa De Realizaça o De Visita Te cnica 
Anexo VII -  Minuta de Contrato; 

 
Sa o Jose  da Varginha, 16 de Julho de 2021. 

 
 
 
 
 

Jose  Paulino da Silva        Vandeir Paulino da Silva 
Secreta rio Municipal de Obras e Infraestrutura                  Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Nata lia Nogueira de Freitas 
Presidente Comissa o Permanente de Licitaço es 
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ANEXO I 
PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DA CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA E DA CESSÃO DE DIREITO REAL 

DE USO DA UTC 
 

1.1 Concessão do serviço público de gerenciamento de resíduos sólidos, englobando a coleta 
seletiva, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada ou disposição 
final ambientalmente adequada, disponibilizando mecanismos de acesso à informações sobre a mesma 
para a população envolvida e implantação de usina de tratamento de resíduos, nos termos da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos prevista na Lei número: 12.305/2010, nos termos da Lei 8.987/1995, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2 Cessão do direito real de uso do bem público abaixo descrito, para a prestação do serviço 
público, sendo que tais bens se empregados para finalidade diversa da pretendida, poderá implicar na 
extinção do contrato de concessão. 

1.2.1 Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos – UTC e Aterro Sanitário, 
destinado a finalidade do serviço público concedido, localizado em uma área com 04.18,74-ha (quatro 
hectares, dezoito ares e setenta e quatro centiares), denominado “Fazenda Braúnas”, situada no lugar 
denominado “Tamanduá” ou “Morro da Cruz”, na cidade de São José da Varginha-MG, dentro das 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 046, de coordenadas 
N 7822212,588m e E 548053,207m; deste, segue a cerca de arame, confrontando a Estrada municipal 
que vai de São José da Varginha para Esmeraldas no sentido indo para Esmeraldas, e demais divisas 
constantes na Escritura Pública Livro 481, Folha 121. 

1.2.2 O bem acima descrito é composto pelas seguintes benfeitorias e bens móveis: 

A. Uma  c a s a  composta de 4 (quatro) cômodos, 2 (dois) vestiários e 1 (hum) 
banheiro; 

B. Um galpão coberto em alvenaria; 

C. Um poço artesiano; 

D. Uma esteira de Triagem, com placa n° 004275 do patrimônio do município de São 
José da Varginha/MG. 

E. Uma prensa enfardadeira com placa n° 0 0 4 3 0 8 do  patrimônio do município 
de São José da Varginha/MG. 

1.3 A Concessão do serviço público e do direito de uso dos bens descritos no item anterior se 

vinculam as normas contidas na Lei Municipal 789, de 20 de Maio de 2021, e demais normas pertinentes 

ao assunto. 

2. JUSTIFICATIVA 

A política Nacional de Resíduos sólidos foi instituídas pela Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, 
prescrevendo a responsabilidade ambiental, tendo por princípios e objetivos no art. 6º: 

a) a eco eficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de 
bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a 
redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à 
capacidade de sustentação estimada do planeta;  

b) O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor 
social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 
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c) O direito da sociedade à informação e ao controle social;  
d) Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
e) Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  
f) Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 

impactos ambientais;  
g) Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a 

melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético. 

Assim, a contratação integrada do processo de coleta seletiva, transporte, transbordo tratamento 
e destinação final ambiental adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos se revela como sendo a única viável para o atendimento da legislação federal. 

Considerando que o Município dispõe de uma Unidade de Triagem e Compostagem dos resíduos 
coletados, porém insuficiente para promover o tratamento e a destinação final ambientalmente correta, 
considerando que atualmente com os serviços prestados, 70% dos resíduos são descartados sem qualquer 
tratamento, devido a precariedade de mão de obra e investimentos para este fim; 

Considerando que para o alcance do objeto há necessidade de investimento para implantação de 
unidades para tratamento dos resíduos sólidos, atualmente inexistente na UTC, no que tange ao objeto 
deste Termo; 

O objetivo deste projeto é promover a estruturação de ações efetivas a fim de dar continuidade à 
melhoria da prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos Resíduos Sólidos do 
Município de São José da Varginha, atendendo às Legislações Ambientais vigentes e em consonância com a 
Lei 12.305/2010 e com a Lei 11.445/2007 e ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
com a finalidade em elevar o percentual de material reciclado para 80% (oitenta por cento). 

Para o alcance deste número será necessário o investimento em novas tecnologias de reciclagem 
de materiais, implantação da Usina de Tratamento dentre outros investimentos no Município para 
atendimento fiel ao objeto e como a Prefeitura não dispõe de tais recursos, justifica-se a concessão do 
serviço público através da contratação de uma empresa especializada que detenha tais inovações e tenha 
interesse em promover tais investimentos no Município, justificando inclusive o prazo da Concessão, pelo 
período de 10 anos para diluir o custo investido através do pagamento mensal por parte do Município, por 
tonelada de resíduo coletada. Ademais, tais investimentos no Município e ampliação do serviço de coleta e 
tratamento dos resíduos sólidos gerarão mais oportunidades de emprego e renda para a população. 

Justifica-se também pelo objetivo do Município em captar recursos financeiros, seja através do 
ICMS Ecológico ou do Crédito de Carbono para implementar outras ações que melhore ainda mais a gestão 
de resíduos sólidos dentro dos Município de São José da Varginha. 

O serviço que se pretende contratar tem natureza acessória, instrumental e complementar às áreas 
de competência desta Municipalidade. 

Ressalta-se que a natureza das atividades ora propostas impõe a necessidade de contratação do 
prestador de serviço para cumprimento de suas tarefas, o que, contudo, não tem o condão de gerar vínculo 
empregatício entre a Prefeitura e os empregados da empresa que venha ser contratada. 

O que sucede ampara-se na necessidade de se minimizar riscos ocupacionais nos ambientes de 
convívio da sociedade, e proteger a saúde da população em geral, através da coleta seletiva realizada por 
profissionais capacitados para dar a destinação adequada ao material (lixo) recolhido. 

Em suma, justifica-se o presente de forma a garantir que os serviços mantenham a sanidade 
ambiental de áreas públicas como ação de saneamento, melhorias sociais, preservação da saúde e meio 
ambiente com soluções planejadas e tecnicamente adequadas assegurando que a prestação de serviço seja 
oferecida à população local com qualidade, eficiência e economicidade. 

Destarte que a administração pública, procura sempre o fim público, respeitando todos os 
princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente o da legalidade, o da vinculação ao 
instrumento convocatório e o do julgamento objetivo. Tais princípios norteiam essa atividade 
administrativa, impossibilitando o administrador de fazer sua vontade pessoal e impõe ao mesmo o dever 
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de pautar sua conduta segundo as prescrições legais e edilícias. Neste diapasão têm-se no campo das 
licitações, estes princípios importam, principalmente, que o administrador observe as regras que a lei e o 
instrumento convocatório traçam para o procedimento, tratando-se, pois, de verdadeira garantia ao 
administrado, na medida em que são evitados subjetivismos e preferências. 

Neste sentido, a lei n. 8.666/93 prescreve, in verbis2: 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa par a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório (EDITAL), do 
julgamento objetivo e dos que lhes são corretos. (Grifos nossos). 

Diante do exposto, nota-se que surge para a Administração, como corolário dos postulados supra, 
o dever de elaboração do edital segundo critérios objetivos previamente elencados no instrumento 
convocatório, evitando-se assim surpresas e subjetivismos na prestação de serviços. 

Conclui-se por tanto que a Administração Pública tem a discricionariedade para definir o objeto da 
licitação diante das necessidades da administração, tudo pautado dentro dos limites de seu poder 
discricionário, justificando a necessidade e as peculiaridades de cada caso, objetivando sempre salvaguardar 
a qualidade do futuro contrato em prol do interesse público, in casu, trazendo grandes benefícios 
ambientais, sociais, econômicos e tecnológicos. 

 

3. OBJETO 

3.1 Concessão do serviço público de gerenciamento de resíduos sólidos, englobando a coleta 
seletiva, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada ou disposição 
final ambientalmente adequada, disponibilizando mecanismos de acesso à informações sobre a mesma 
para a população envolvida, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos prevista na Lei número: 
12.305/2010, nos termos da Lei 8.987/1995 e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo. 
 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 

1 Resíduos domiciliares (os originários de atividades domésticas em residências urbanas e 
rurais) e de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. 

2 Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições 
de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 
terrenos para obras civis. 

3 Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

 
3.2 NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 12.305, DE 02 DE AGOSTO DE 2010, ENTENDE-SE COMO SENDO: 
 

3.2.1 Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 
constituição ou composição, podendo ser separado entre resíduo seco e úmido, ou 
entre metal, papel, orgânicos, madeira, vidro e plástico;  

3.2.2 Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 
informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação 
das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos; 

3.2.3 Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

 

2  Lei n. 8.666/93, §3º, in verbis 
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reutilização, a reciclagem, a compostagem e o aproveitamento energético ou outras 
destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, 
entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;  

3.2.4 Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em 
aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 
à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

3.2.5 Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 
exigidos na forma desta Lei;  

3.2.6 Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 
de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação 
em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos 
pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA;  

3.2.7 Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada;  

 
3.3 Os serviços a serem contratados é serviço público, podendo ser prestado mediante concessão, 

nos termos do art. 175 da Constituição da República, promulgada em 1988, devendo também ser 
observada a Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

 
3.4 Para execução do objeto, considerar-se-á os seguintes dados, segundo IBGE, consulta em 

05/07/2021, https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-jose-da-varginha/panorama : 
 

Código do Município 

3163102 

Gentílico 

varginense-de-são-josé 

Prefeito 

VANDEIR PAULINO DA SILVA  
POPULAÇÃO 

 

 
População estimada [2020] 5.079 pessoas    

 
População no último censo [2010] 4.198 pessoas    

 
Densidade demográfica [2010] 20,43 hab/km²   
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3.5 Conforme quadro a seguir, tem-se os seguintes dados estimados: 

População estimada 2022 5.150 pessoas 

Produção de lixo estimada 2022, 
proporcional ao quadro abaixo: 

3.605 kg lixo/dia 

Estimativa anual de produção de 
lixo 

1.315,93 ton/ano 

Estimativa mensal de produção de 
lixo 

109,66 ton/mês 

 

3.6 Quadro de previsão de produção de lixo destinado ao aterro sanitário e UTC, segundo o Projeto 
da Usina de Triagem e Compostagem de Lixo, Memorial descritivo da Cidade e Memorial de Cálculo, de 
Novembro de 2012, para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
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4 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 A empresa contratada deverá promover intervenções nos locais de coleta, para viabilizar a 
forma de coleta seletiva selecionada; 

 
4.2 A Concessionária deverá disponibilizar mecanismos de informação e controle social do 

processo de coleta seletiva, transporte, transbordo, tratamento e destinação final e disposição final, já a 
partir da contratação, preferencialmente por meio eletrônico de fácil acesso e gratuito; 

 
4.3 A empresa deverá formalizar PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD, para 

o esgotamento do aterro sanitário já existentes no município e recuperação da área já existente, no prazo 
de 8 (oito) meses após assinatura do contrato, de forma a promover o efetivo gerenciamento dos resíduos 
sólidos existentes, não sendo necessário intervir em áreas de disposição adequada assim reconhecidas pelas 
entidades ambientais, sendo a remuneração por estas atividades inclusas na proposta a ser formulada, sem 
destaques;  
 

4.4 A coleta dos resíduos sólidos deverá iniciar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do 
contrato, sendo que a destinação ou disposição final dos resíduos sólidos deverá estar em funcionamento 

em até 8 (oito) meses, devendo constar na proposta os prazos para as diversas etapas 
conforme cronograma a ser entregue junto com a proposta de preço. 
 

4.5 Os veículos utilizados para a coleta de lixo DEVERÃO ASSEGURAR A NÃO CONTAMINAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE, retendo qualquer espécie de vazamento, inclusive do chorume. 

 
4.6 Será de RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA A DISPONIBILIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE 

ÁREA PARA TRANSBORDO, TRATAMENTO E ESTOQUE TEMPORÁRIO ATÉ A DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO 
FINAL, se necessário; 
 

4.7 O rejeito final após o processo de tratamento NÃO PODERÁ SER SUPERIOR a 20% (vinte por 
cento) do total de resíduo sólido coletado. 

 
4.8 A Cessionária deverá apresentar projeto de estação de tratamento de água, responsável pelo 

tratamento dos recursos hídricos eventualmente utilizados nos processos de reciclagem, assim como do 
próprio chorume. 

 
4.9 O gerenciamento dos resíduos sólidos deverá abarcar 100% do resíduo gerado pelos 

domicílios e estabelecimentos comerciais, no Município, conforme as informações mínimas estabelecidas 
neste instrumento. 
 

4.10 DEVERÃO SER IMPLEMENTADAS UNIDADES, E AMPLIADAS SEMPRE QUE NECESSÁRIO:  
 4.10.1 Para tratamento de resíduos sólidos da Construção Civil; 

4.10.2 Para tratamento de resíduos orgânicos via compostagem, incluindo o empacotamento do 
fertilizante; 

4.10.3 Para geração de energia; 
4.10.4 A coleta deverá ser realizada em todo o Município de São José da Varginha, incluindo o 

perímetro urbano e rural, conforme rota já realizada atualmente (ANEXO II), podendo ser alterada pela 
concessionária desde que não prejudique nenhuma rua ou local de coleta, incluindo os locais de 
ECOPONTOS, conforme  ANEXO I. 

 

4.11 ETAPAS PARA MEDIÇÃO DO RESÍDUO SÓLIDO. 
4.11.1 Após cada coleta, o resíduo sólido deverá ser pesado e quantificado em balança rodoviária, 
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e emitido relatório diário contendo no mínimo informações sobre a rota de coleta do resíduo, a data, hora 
e o peso. 

4.11.2 Mensalmente a contratada deverá apresentar relatório assinado por um responsável 
técnico atestando os produtos reciclados comercializados, bem como a justificativa da inviabilidade técnica 
ou econômica para a disposição do rejeito, nos termos estabelecidos neste instrumento. 
 

4.12 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A EMPRESA DEVERÁ FORNECER: 
4.12.1 Coleta e transporte de 100% do resíduo gerado no Município, em veículos adequados e 

funcionários em número compatível à execução dos serviços; 
4.12.1.1 Entende-se como veículo adequado (parâmetro mínimo), os que tenham caçamba 

do veículo com capacidade igual ou superior a 15m³. 
4.12.1.2 CESSIONÁRIA deverá colocar para execução do plano de trabalho de coleta e 

transporte de resíduos domiciliares, no mínimo 02 (dois) veículos, que poderão operar 
nos dois turnos de trabalho e mais 01 (um) na reserva técnica. Estes veículos deverão 
obrigatoriamente ser monitorados; 

4.12.1.3 Para início da operação, a frota de veículos coletores e equipamentos deverão ser 
de no máximo 05 (cinco) anos de fabricação. Em qualquer momento durante a 
execução do contrato, nenhum dos veículos ou equipamentos deverá possuir idade 
superior a 05 (cinco) anos. 

4.12.1.4 Os veículos deverão possuir carrocerias do tipo especial para coleta e transporte 
de resíduos, devendo ser fechadas e estanques para evitar o despejo de líquido nas vias 
públicas e serem providas de mecanismo de descarga automático. 

4.12.1.5 Os veículos coletores deverão estar equipados com equipamento de sinalização 
conforme a legislação de trânsito em vigor; 

4.12.1.6 Todos os veículos pesados utilizados na coleta de lixo domiciliar ou comercial, bem 
como, qualquer dos veículos pesados utilizados na prestação de qualquer dos serviços 
objeto da presente licitação, deverão possuir seguro contra terceiros, com cobertura 
para danos morais, pessoais e materiais. 

4.12.1.7 Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, inclusive 
as unidades reserva.  

4.12.1.8 Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços, deverão respeitar os 
limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes; 

4.12.1.9 A CESSIONÁRIA deverá fornecer todo e qualquer equipamento e pessoal 
necessário, em número suficiente, para o perfeito desempenho dos trabalhos 
atendendo aos mais modernos e adequados processo de limpeza; 

4.12.1.10 A equipe mínima para a realização da coleta dos resíduos sólidos domiciliares será 
constituída de: 01 (um) caminhão coletor de carga traseira, de capacidade volumétrica 
igual ou maior a 15m³; 01 (um) motorista e no mínimo, 03 (três) coletores por 
caminhão, bem como ferramentas e utensílios necessários à perfeita realização dos 
trabalhos; 

4.12.1.11 Os trabalhadores deverão ser instruídos quanto à proibição de algazarras ou 
trabalhos que perturbem os cidadãos; 

4.12.1.12 Implantar Totem e Cabines com sistema de informação com roteador wi-fi, 
gratuito, para o monitoramento e rastreamento da coleta seletiva, através de aplicativo, 
disponibilizado a população; 

 
4.12.2 Implantação da Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, deverá ser 

apresentado projeto pela licitante, junto a proposta de preços;  
4.12.3 Implantação de Usina de Tratamento de Resíduos da Construção Civil, deverá ser 

apresentado projeto pela licitante, junto a proposta de preços; 
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4.12.4 Implantação de Usina de Compostagem de Resíduos Orgânicos, deverá ser apresentado 
projeto pela licitante, junto a proposta de preços; 

4.12.5 A Implantação das Usinas deverão ser projetadas e executadas na Unidade de Triagem e 
Compostagem já existente no Município, objeto de cessão de direito real de uso deste projeto, as custas 
exclusiva da Concessionária, sem direito a qualquer indenização ou pagamento pelas benfeitorias, 
instalações e ampliações realizadas ao final do contrato. 

4.12.6 Todos os projetos de implantação da Usina para execução dos serviços propostos deverão 
ser apresentados com o cronograma de implantação, conforme a seguir, observado o prazo máximo de 
implantação de 08 (oito) meses:  

1ª Fase (imediata): Adequação da Usina de Triagem – Coleta e introdução de gerenciamento dos 
resíduos e rotas para a coleta; 

2º Fase: Compostagem otimizada produzindo composto orgânico – Introdução de coleta seletiva 
monitorada e rastreada por aplicativo; 

3º Fase: Produção de adubo organomineral e produção de biomassa – Avaliação de produtos 
agrícolas para a implantação do adubo organomineral; 

4ª Fase: Tratamento do efluente – Avaliação de técnicas 
 
4.13 OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DEVERÃO ABRANGER: 
4.13.1 Coleta domiciliar, comercial e industrial: percurso por todas as ruas da cidade e das 

comunidades rurais em veículo apropriado para o transporte de resíduos, com equipe adequada à prestação 
dos serviços; 

4.13.2 Implantação de ECOPONTOS de coleta de resíduos subterrâneo com acesso externo, 
garantindo vedação interna e externa de água de chuva em locais determinado, com capacidade mínima de 
3.000 litros em material compatível, após estudo e levantamento de dados em parceria com a Prefeitura; 

4.13.3 Tratamento de Recicláveis: triagem dos resíduos de acordo com os tipos de materiais 
encontrados e disposição de forma organizada para facilitar a venda ou reutilização dos mesmos. O 
tratamento dos materiais recicláveis deve abranger: separação, lavagem, secagem, prensagem, trituração, 
embalagem, reciclagem, venda e ou reutilização; 

4.13.4 Tratamento de orgânicos: compostagem tradicional ou induzida através do uso de 
enzimas. O tratamento deve abranger: triagem, trituração, compostagem, secagem, peneiramento, 
embalagem do fertilizante e venda do mesmo; 

4.13.5 Aterro de rejeitos: distribuição ordenada de rejeitos na área de aterro, observando as 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais; 

4.13.6 Tratamento do chorume: tratamento do chorume através de solução que viabiliza a 
transformação da substância em uma série de compostos estáveis. Parte dele poderá, inclusive, ser utilizado 
como adubo orgânico; 

 
4.14  AMPLIAÇAO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS.  
4.14.1 A Unidade de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá ser implantada e, quando 

necessário, reformada, com ampliação, organização e revitalização das unidades de Triagem, Embalagem, 
Estoque e Compostagem: 

 
4.14.1.1 Triagem / Recepção dos Resíduos: implantação, e, quando necessário, 

reforma, revitalização e organização da estrutura básica, dos acabamentos, da cobertura, dos 
fechamentos laterais, instalações elétricas etc. Aquisição e instalação de esteiras de triagem, 
de acordo com o volume de resíduos a serem tratados. Aquisição e implantação de 
equipamentos de lavagem e secagem de materiais recicláveis. Aquisição e implantação de 
balanças para pesagem dos resíduos. Os projetos de ampliação devem ser aprovados junto a 
Prefeitura. 
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4.14.1.2  Estoque: implantação, e, quando necessário, reforma, revitalização e 
organização da estrutura básica, dos acabamentos, da cobertura, dos fechamentos laterais, 
instalações elétricas etc. Aquisição e instalação de contêineres ou caçambas metálicas para 
organização dos materiais. Aquisição e instalação de prensas de material reciclável. Aquisição 
e implantação de balanças para pesagem dos produtos. Os projetos de ampliação devem ser 
aprovados junto a Prefeitura; 

4.14.1.3 Compostagem: implantação de área de compostagem desde a estrutura 
básica até os acabamentos, instalações elétricas, hidráulicas e demais pertinentes. Aquisição 
e implantação de equipamentos para trituração, mistura, secagem e embalagem da matéria 
orgânica e do composto resultante do tratamento. Aquisição e implantação de balanças para 
pesagem do produto formado; 

4.14.1.4 Unidade de apoio – Implantação e estruturação de unidade de apoio com 
estrutura mínima que contemple área de copa, cozinha e banheiros. Revisão das instalações 
elétricas e hidráulicas. Aquisição e implantação de armários para guarda de objetos pessoais 
dos funcionários. 

 
5 DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ORGÂNICO: 
5.1.1 Ao receber o RSU, este é pesado e quantificado na balança rodoviária, sendo 

posteriormente descarregado na plataforma de alimentação para a primeira etapa de triagem de material 
reciclável, seguindo assim para a esteira transportadora, onde é realizada a separação e classificação de 
cada material, conforme sua composição química. Após a seleção a parte orgânica segue para a alimentação 
de um triturador, após essa etapa ela é submetida a dois processos distintos que gerarão os seguintes 
produtos: 

5.1.2 Uma parte da fração orgânica será destinada a produção de: 
5.1.2.1 Fertilizante organo composto/organo mineral - o processo consiste na 

transformação de resíduos orgânicos e minerais diversos em matéria orgânica, neste processo 
tecnológico denominado compostagem a matéria orgânica entra como fonte de matéria 
prima para produção de fertilizante organo composto/ organo mineral. Este procedimento 
tem por objetivo obedecer aos parâmetros de garantias de acordo com as normas da 
legislação vigente. No processo são desenvolvidos, produzidos o fertilizante básico – organo-
composto (fase 01) e fertilizante organo mineral (fase 02); 

5.1.2.2 Organo-composto ou fase 01 - Todo esse equilíbrio que provêm do processo 
biológico responde de forma eficiente e sob controle, pois são estabelecidos os mecanismos 
de reação com volume padrão do produto, ou seja, o processo de compostagem otimizada 
com a solução nutricional. Esse processo é realizado em baias específicas, onde o material é 
analisado em laboratório, definindo e qualificando assim o primeiro produto, denominado 
Organo fértil, este poderá ser comercializado com adubo organo/composto de acordo com as 
normas do Ministério da Agricultura; 

5.1.2.3 Organo mineral ou fase 02 - Nesta segunda fase de produção do fertilizante 
organo mineral, é feito novo balanço de massas e adicionados minerais como: 

a) Ureia ou sulfato de amônio: fonte de nitrogênio (N); 
b) Superfosfato, como fonte de fósforo (P) e; 
c) Cloreto de potássio ou sulfato de potássio como fonte de potássio (K). 
d) As proporções da mistura serão definidas após análises dos teores de 

NPK do produto básico Orgâno composto e complementada visando 
atender a legislação do Ministério da Agricultura. 

5.1.3 Outra parte da fração orgânica será destinada a produção de: Biomassa. 
 

5.2 Os resíduos coletados, depois de descarregados no destino final, deverão ser segregados em 
mesa apropriada para triagem, sendo colocados em tambores ou cestos conforme sua tipologia, esse 
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sistema, além de facilitar o serviço de triagem, possibilita que haja mais limpeza no local evitando o depósito 
de material no chão e também serve para informar o quanto de material ainda falta ser processado. Após a 
triagem por tipologia os materiais deverão ser lavados e secos para posteriormente serem acondicionados 
em Big Bags ou baías devidamente identificadas até o processo de prensagem e posterior venda. 
 

5.3 Mensalmente a Cessionária deverá apresentar relatório de venda dos materiais recicláveis 
segundo sua tipologia para controle dos materiais reciclados recolhidos, sendo de suma importância devido 
ao inventário anual de resíduos. 

 
6 OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

6.1 VISANDO A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, A CESSIONÁRIA SE OBRIGA A: 
6.1.1 Coletar todos os tipos resíduos sólidos domiciliares, comerciais gerados no Município 

conforme rota apresentada que atenda a toda a população urbana e rural, passando por todas as ruas, 
dentro de uma rota pré-estabelecida, exceto resíduos de saúde. 

6.1.2 Transportar os resíduos até a Unidade de Tratamento ou Usina de Triagem e 
Compostagem, que deverá conter: alimentador ou ponto de recepção, esteiras de triagem, trituradores de 
materiais orgânicos, sistema de processamento orgânico, ensacadora, sistema de processamento plástico, 
prensa enfardadeira, elevador de carga, balança rodoviária, galpões com áreas operacionais, depósitos e 
unidade de apoio aos funcionários; 

6.1.3 Fazer a triagem e compostagem dos resíduos, conforme as normas ambientais pertinentes 
e as políticas de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos; 

6.1.4 Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, equipamentos, veículos 
ou máquinas necessários à execução dos respectivos serviços; 

6.1.5 Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à completa 
e efetiva execução total dos serviços propostos; 

6.1.6 Possuir e fornecer para serem utilizados nos serviços todas as ferramentas, instrumentos, 
equipamentos, veículos e máquinas apropriados para execução dos serviços solicitados; 

6.1.7 Reparar/substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a execução de 
algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para a CONCEDENTE;  

6.1.8 Executar serviços utilizando para isto mão de obra de pessoas idôneas, tecnicamente 
capacitadas e identificadas; de forma que os serviços atinjam o fim especificado; 

6.1.9 Manter permanentemente no local, um encarregado habilitado tecnicamente para dirigir 
os trabalhos, bem como para responder por todos os atos praticados pela CESSIONÁRIA, durante a execução 
dos serviços contratados; 

6.1.10 Dar ciência à CONCEDENTE, através da FISCALIZAÇÃO, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua 
competência; 

6.1.11 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONCEDENTE, cujas reclamações  
obrigam a atender prontamente; 

6.1.12 Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou 
conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentação do seu 
pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, seguros, 
taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc., e ficando, ainda, 
para todos os efeitos legais, declarada pela CESSIONÁRIA a inexistência de qualquer vínculo empregatício 
entre seus empregados e/ou prepostos e a CONCEDENTE; 

6.1.13 A ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO da CONCEDENTE não eximirá a CESSIONÁRIA das 
responsabilidades previstas na lei ou neste contrato, bem como nas normas da ABNT que regem o assunto; 

6.1.14 Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem 
prévia e expressa autorização da CONCEDENTE; 

6.1.15 Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsável técnico e/ou 
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administrativos, a comunicação das solicitações da CONCEDENTE; 
6.1.16 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 
6.1.17 A CESSIONÁRIA não poderá sub - empreitar os serviços a ela adjudicados; 
6.1.18 Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI’s, EPC’s e 

materiais necessários à segurança do pessoal que trabalha nos serviços, bem como oferecer todas as 
condições exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista o risco que o tipo de serviço oferece; 

6.1.19 Submeter-se às normas e condições baixadas pela CONCEDENTE, quanto ao 
comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados; 

6.1.20 Manter o seu pessoal uniformizado, bem como complementos pertinentes de acordo com 
o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho; 

6.1.21 Promover a educação ambiental com a Realização de palestras em escolas, divulgação na 
mídia, financiamento e incentivo a projetos de educação “Sócios Ambientais” que atendam a rede com aulas 
Trimestrais. 

6.1.22 Promover a interação com os usuários dos serviços de resíduos sólidos através da 
disponibilização de aplicativos de celulares; 

6.2 A CESSIONÁRIA revisará semestralmente o inventário dos logradouros objeto das intervenções, 
responsabilizando-se inteiramente e exclusivamente pelo atendimento da legislação ambiental, em geral e 
especialmente as seguintes: 

LEGISLAÇÃO NACIONAL DESCRIÇÃO 

Lei Federal nº.6.938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente; 

Lei Federal nº.9.605/1998 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao Meio 
Ambiente; 

Lei Federal nº.9.974/2000 Dispõe sobre a pesquisa, e experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, 
o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxico, seus componentes e afins; 

Lei Federal nº.11.445/2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento; 

Lei Federal nº.12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Lei Federal nº.9.966/2000 Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e 
outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional; 

Lei Federal nº.10.257/2001 Estatuto das Cidades. Estabelece diretrizes gerais da política urbana; 

Lei Federal nº 12.651/2012 Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Código Florestal); 

Decreto Federal nº.7.404/2010 Regulamenta a Lei Federal nº.12.305/2010 

Decreto nº.4.871/2003 • Dispõe sobre a instituição dos planos de áreas para o combate á poluição por óleo em água sob 
jurisdição nacional; 

• Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, quando houver; 

• Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, quando houver; 

• Plano Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos; 

Resolução da Diretoria Colegiada 
da ANVISA RDC 306/2004 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

Resolução ANTT nº.420/2004 Aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos; 

Resolução CONAMA nº. 05/1993 Dispõe sobre resíduos sólidos gerados em Portos, Aeroportos, Terminais Ferroviários e Rodoviários e 
estabelecimentos prestadores de Serviços de Saúde; 

Resolução CONAMA nº. 275/2001 Estabelece o código de cores para diferentes tipos de resíduos; 

Resolução CONAMA nº. 307/2001 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos na construção civil; 

Resolução CONAMA nº. 313/2002 Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais; 

Resolução CONAMA nº. 316/2002 Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 
resíduos; 

Resolução CONAMA nº. 348/2004 Altera a Resolução CONAMA nº.307/2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos; 

Resolução CONAMA nº. 358/2005 Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de saúde; 

Resolução CONAMA nº. 362/2005 Dispõe sobre o recolhimento, a coleta e a destinação final de óleos lubrificantes usado e contaminado; 

Resolução CONAMA nº. 401/2008 Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas 
no território nacional e os critérios e padrões para seu gerenciamento ambientalmente adequado; 

Resolução CONAMA nº. 404/2008 Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte 
de resíduos sólidos urbanos; 

Resolução CONAMA nº. 419/2009 Dispõe sobre a preservação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente 
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adequada; 

Resolução CONAMA nº. 420/2009 Dispõe sobre os critérios e valores de qualidade do solo quanto a presença de substâncias químicas e 
estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por estas substâncias em 
decorrências de atividades antrópicas; 

Resolução CONAMA nº. 424/2010 Revoga o parágrafo único do art.16 da Resolução nº.401, de 04 de novembro de 2008, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

Resolução CONAMA nº. 450/2012 Altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22 e acrescenta o art. 24-A à Resolução nº.362, de 23 de junho de 
2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, coleta e 
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Portaria MINTER nº.53/1979 Dispõe sobre o destino e tratamento de resíduos. 

ABNT/NBR 10.004/2004 Resíduos Sólidos - classificação; 

ABNT/NBR 10.007/2004 Amostragem de Resíduos Sólidos; 

ABNT/NBR 17.505-5/2006 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - operações; 

ABNT/NBR 12.235/1992 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos; 

ABNT/NBR 13.463/1995 Coleta de Resíduos Sólidos; 

ABNT/NBR 7.503/2005 Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos perigosos; 

ABNT/NBR 9.735/2005 Conjunto de equipamentos para emergência no transporte terrestre de produtos perigosos; 

ABNT/NBR 13.221/2007 Transporte Terrestre de Resíduos; 

Portaria da ANP Nº.20/2009 Estabelece requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de coleta de óleo 
lubrificante usado ou contaminado e a sua regulação; 

Portaria da ANP Nº. 19/2009 Estabelece requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de refino de óleo 
lubrificante usado ou contaminado e a sua regulação; 

Instrução Normativa do IBAMA nº.  
03/2010 

Institui os procedimentos complementares relativos ao controle, fiscalização, laudos físico-químicos e 
análises, necessários ao cumprimento da Resolução do Conama nº.401/2008; 

Instrução Normativa do IBAMA nº. 
01/2010 

Institui no âmbito do Ibama, os procedimentos necessários ao cumprimento da Resolução do Conama 
nº.416/2009, pelos fabricantes e importadores de pneus novos, sobre a coleta e destinação final de 
pneus inservíveis. 

Lei Estadual nº 20.922/2013 Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado de Minas Gerais. 

Resolução conjunta SEMAD/IEF nº 
1905/2013 

Dispõe sobre os processos de autorização para intervenção ambiental no âmbito do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

 

6.3 DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DA VARGINHA - ASCAJE 

Os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis desempenham papel fundamental na 
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com destaque para a gestão integrada dos 
resíduos sólidos. De modo geral, atuam nas atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, 
processamento e comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa 
para a cadeia produtiva da reciclagem. 

A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, cuja atividade profissional é 
reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002, segundo a Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO), contribui para o aumento da vida útil dos aterros sanitários e para a diminuição da 
demanda por recursos naturais, na medida em que abastece as indústrias recicladoras para reinserção dos 
resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem. 

A PNRS atribui destaque à importância dos catadores na gestão integrada dos resíduos sólidos, 
estabelecendo como alguns de seus princípios o “reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” e a 
“responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”. 

Além disso, a PNRS incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e define que sua participação nos sistemas 
de coleta seletiva e de logística reversa deverá ser priorizada. A esse respeito, destaca-se a Lei nº 
11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, na qual já havia sido 
estabelecida a contratação de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, por parte 
do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dispensável de licitação. 

O fortalecimento da organização produtiva  dos  catadores em cooperativas e associações com base 
nos princípios da autogestão, da economia solidária e do acesso a oportunidades de trabalho decente 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Jacinta Braga, 69, Centro, Garagem Municipal, Cep 35.694-000 
São José da Varginha – Minas Gerais – Brasil 

 CONTATOS:(37) 3275-1242 / 3275-1221 – cpl.licitacao@saojosedavarginha.mg.gov.br 
www.saojosedavarginha.mg.gov.br 

34 

representa, portanto, um passo fundamental para ampliar o leque de atuação desta categoria profissional 
na implementação da PNRS, em especial na cadeia produtiva da reciclagem, traduzindo-se em 
oportunidades de geração de renda e de negócios, dentre os quais, a comercialização em rede, a prestação 
de serviços, a logística reversa e a verticalização da produção. 

Importantes conquistas têm sido alcançadas para o fortalecimento da atuação dos catadores com 
melhoria das condições de trabalho, o que, por sua vez, contribui para aprimorar a atuação desse segmento 
na implementação da PNRS. O governo federal vem atuando no apoio e na promoção do fortalecimento das 
cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, por meio de um conjunto 
de ações empreendidas por diferentes órgãos, o que requer articulação e integração entre ações de cunho 
social, ambiental e de ordem econômica. 

6.3.1 – Considerando a justificativa acima e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – 
ASCAJE, existente atualmente no Município, que depende financeiramente dos resíduos coletados e 
destinados a UTC, fica a Concessionaria obrigada a contratar a mão de obra dos membros desta Associação. 

 
6.4 VISANDO A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, O CONCEDENTE SE OBRIGA A: 
6.4.1 Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste 

contrato; 
6.4.2 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
6.4.3 Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando 

horário, local e pessoal responsável; 
6.4.4 Exigir da CESSIONÁRIA a imediata correção de serviços mau executados e substituição de 

equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato; 
6.4.5 Exigir que a CESSIONÁRIA mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como 

complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual e 
Coletivo (EPI’s e EPC’s fornecidos pela Licitante Vencedora);  

6.4.6 Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobrança; 
6.4.7 Verificar e exigir a execução dos serviços conforme estabelecidos neste termo; 
6.4.8 Apresentar inventário dos logradouros objeto das intervenções. 
6.4.9 Do Licenciamento ambiental: apresentar licença ambiental expedida pelo órgão 

competente, com autorização de funcionamento de todo o gerenciamento dos resíduos sólidos do 
Município; 

6.4.10 Do atendimento à PNRS: obediência à Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como ao 
Plano Municipal de Saneamento Básico e ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município. 
   

7 DA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DOS SERVIÇOS 

7.4 A prestação de serviços deverá iniciar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; 
7.5 Após a emissão da “Ordem de Serviço” emitida pela CONCEDENTE para início da prestação 

dos serviços,  a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a ART da prestação de serviço emitida pelo CREA-MG, 
que deverá ser  renovada anualmente. 

7.6 A CONCESSIONÁRIA aceita e concorda que as obras de implantação da UNIDADE DE 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS e os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser 
complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja 
especificamente mencionado. 

7.7 Toda e qualquer obras para implantação, ampliação, reforma da UNIDADE DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS concedida pelo Município ou outras para execução dos serviços objeto 
deste Termo, deverão ser analisados e autorizados pelo departamento técnico responsável do Município. 

7.8 A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações 
que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em 
conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Jacinta Braga, 69, Centro, Garagem Municipal, Cep 35.694-000 
São José da Varginha – Minas Gerais – Brasil 

 CONTATOS:(37) 3275-1242 / 3275-1221 – cpl.licitacao@saojosedavarginha.mg.gov.br 
www.saojosedavarginha.mg.gov.br 

35 

7.9 É obrigação da CONCEDENTE promover a fiscalização da execução dos serviços prestados, 
o cumprimento da legislação ambiental vigente, conferir os relatórios emitidos, a execução do contrato em 
conformidade com os termos e prazos acordados e aceitos, etc; 

7.10 Fica designado para gestor do contrato o(a) Secretário(a) de Obras e Serviços Urbanos do 
Município e como fiscal técnico o Engenheiro Ambiental que deverá emitir relatórios, acompanhar e 
fiscalizar toda a execução dos serviços a serem prestados, atendimento aos prazos e legislações, podendo 
solicitar parecer ou orientações a outros órgãos técnicos da CONCEDENTE para a devida fiscalização. 

7.11 Todas as obras a serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA deverão ser previamente 
autorizadas pelo Departamento de Engenharia do Município, principalmente no Bem cedido para a 
prestação dos serviços. 

7.12 As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura, em nada restringe a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da Concessionária, no que concerne à execução do objeto do 
contrato. 

 

8 RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

8.1 Concluídas todas as obras e serviços, conforme cronograma apresentado pela 
CONCESSIONÁRIA, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela 
FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a 
documentação exigida neste termo de referência e nos demais documentos contratuais, o Departamento de 
Engenharia da Prefeitura emitirá documento de aprovação do empreendimento. 

8.2 Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela qualidade, 
correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. O recebimento provisório ou definitivo do 
objeto não exclui a reponsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 
contrato. 

8.3 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico ou outro que este designar, que 
deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato 
convocatório, avaliações estas feitas pelos usuários através do sistema de informação e controle social. 

8.4 Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das avaliações 
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, avaliações estas feitas pelos 
usuários através do sistema de informação e controle social 

8.5 Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 

8.6 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será 
realizado pelo gestor do contrato. 

8.7 O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que 
emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização. 

8.8 Quando for o caso, o recebimento deverá estar de acordo com a NBR-5675, na qual fixa 
condições exigíveis para o recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura de natureza pública 
ou iniciativa privada. 

8.9 Prazo de garantia das obras a serem executados na Estação de Tratamento de Resíduos 
Sólidos, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) meses, conforme artigo 618 do Código Civil. 

 
9 DOS PRAZOS DE INÍCIO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1 O prazo da concessão dos serviços públicos e da cessão de direito real de uso da UTC é de 

10 (dez) anos, prorrogável por igual período, devendo o contrato da prestação de serviços ser anualmente 
renovado. 
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9.2  O prazo para início da execução dos serviços é de 05 (cinco) dias após emissão da Ordem 
de Serviço emitida pela CONCEDENTE. 

9.3 O prazo máximo para implantação das usinas, execução das obras, reformas, instalações 
para a execução completa do objeto conforme o presente termo, é  de 08 (oito) meses a contar da assinatura 
do contrato.  

 
10 DO PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 O critério de avaliação das propostas dos interessados será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 
ofertado. 

10.2  O valor aceito pela Administração deverá ser menor que o valor estimado obtido mediante 
a pesquisa no mercado, onde se teve uma avaliação preliminar dos custos referentes ao objeto em tela. 

10.3 A empresa interessada em participar da presente disputa para a prestação dos serviços 
requeridos, deverá especificar o valor global, por tonelada de lixo coletado, para a execução dos itens a 
seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 

1 Resíduos domiciliares (os originários de atividades domésticas em residências urbanas) e de 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. 

2 Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

3 Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 
relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

 

11 DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento da prestação de serviço será realizado por tonelada de lixo recolhida e 
pesada diariamente nos dias de coleta.  

11.2 O pagamento será mensal após emissão de relatório atestado pelo fiscal técnico e gestor 
do contrato, referente a coleta realizada durante o mês. 

11.3 O pagamento será realizado em até 30 dias após o aceite da nota fiscal e demais 
documentos que deverão acompanhá-la, conforme cláusulas contratuais. 

 

12 DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

12.1 PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, A CONTRATANTE 
OBRIGA-SE A: 

12.1.1 Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
contratada; 

12.1.2 Notificar, por escrito, a contratada quaisquer irregularidades encontradas 
nos materiais/serviços fornecidos; 

12.1.3 Efetuar o pagamento na forma convencionada no instrumento 
contratual; 

12.1.4 Realizar rigorosamente a fiscalização dos serviços prestados; 
12.1.5 Designar representante com competência legal para proceder ao 

acompanhamento e fiscalização dos serviços, em caso de ausência dos representantes já 
designados no item 7. 
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12.1.6 Rejeitar, no todo ou em parte o material/serviço, fornecido em desacordo 
com as características estabelecidas neste termo (Art. 76, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 
12.2 PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, A CONTRATADA OBRIGA-

SE A:                                                              
12.2.1 Executar os serviços em conformidade com o estabelecido neste Termo 

de Referência, no Edital e demais anexos e no Instrumento Contratual; 
12.2.2 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou 

emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a 
prestação dos serviços objeto desta licitação e apresentar os respectivos comprovantes, 
quando solicitados pela contratante; 

12.2.3 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte de materiais, 
veículos, inclusive carga e descarga, e pessoal, até os locais indicados pela contratante; 

12.2.4 Assegurar a contratante o direito de fiscalizar, sustar e\ou recusar os 
serviços que não estejam de acordo com as condições estabelecidas neste termo de 
referência, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 
responsabilidades provenientes do Instrumento Contratual; 

12.2.5 Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer 
equipamentos recusados pela contratante, nos termos deste Termo de referência e demais 
anexos; 

12.2.6 Manter todas as condições exigidas na fase de habilitação para licitação; 
12.2.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as 

dependências da contratante; 
12.2.8 Responder, ainda por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade da contratante ou de terceiros, decorrente de culpa ou dolo, quando esses 
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do 
trabalho/serviços/obras. (Art. 70 da Lei Federal nº. 8.666\1993). 

12.2.9 Comunicar ao setor responsável da Prefeitura por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários. 

12.2.10 Assumir, também a responsabilidade por todas as providencias e 
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução dos serviços ou 
em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências da contratante, respeitando e 
observando o caráter de prevenção rastreamento e diagnóstico precoce dos possíveis danos à 
saúde relacionados ao trabalho, além da constatação da existência de casos de doenças 
profissionais ou problemas irreversíveis para a saúde dos trabalhadores. 

12.2.11 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil, ou 
penal relacionadas à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção 
conexão ou continência. 

12.2.12 Substituir o equipamento/serviço/mão de obra que esteja desconforme 
com o estabelecido neste Termo de Referência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
a contar da notificação da contratante; 

12.2.13 Manter os seus funcionários identificados por uniformes e munidos dos 
equipamentos de EPI, para execução dos serviços; 

12.2.14 É de inteira responsabilidade da(s) CONTRATADA, recrutar, registrar e 
treinar todos os trabalhadores, bem como o fornecimento de equipamentos e materiais 
necessários; 

12.2.15 Manter durante toda vigência do contrato o quantitativo mínimo de 
trabalhadores, equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços; 

12.2.16 Obedecer integralmente à legislação e normas de trânsito, ambientais e 
as relativas à higiene, segurança e medicina do trabalho; 
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12.2.17 Indicar número de telefone para controle e recebimento de reclamações 
por parte da população; 

12.2.18 Disponibilizar aplicativo gratuito à população para acompanhamento dos 
serviços, acesso às rotas, dias e horários da coleta dos resíduos no Município; 

12.2.19 Manter frente ao trabalho engenheiro e supervisor geral devidamente 
credenciado para representá-la junto a fiscalização da CONTRATANTE. 

12.2.20 Promover educação ambiental nas escolas; 
12.2.21 O trabalho será desenvolvido junto aos estabelecimentos comerciais, ou 

associações comunitárias, ou estabelecimentos de ensino. As atividades de educação 
ambiental compreenderão: Orientação no tocante aos serviços de limpeza urbana, prestados, 
tanto em relação às características dos serviços, à frequência os horários e a participação da 
comunidade, além de orientações que contribuam para a preservação e conservação do meio 
ambiente. 

12.2.22 A contratada deverá dispor também de uma equipe para educação 
ambiental visando o trabalho de conscientização e de mudanças de comportamentos e de 
hábitos da população no tocante a limpeza urbana e conscientização Ambiental, com o foco 
na coleta seletiva. Inclusive produção e distribuição de panfletos, divulgação de horários e 
orientação de rádios.  

12.2.23 A (s) contratada (s) deverá (am) dispor de meios, controle e planejamento 
das atividades e instalações para atendimento de seu pessoal operacional compatíveis com o 
objeto deste Termo.  

12.2.23.1 Entende-se por administração todo fornecimento de uma 
logística técnica e administrativa necessária ao gerenciamento dos 
serviços licitados, cujos custos deverão estar comtemplados na 
apresentação da proposta. 

12.2.24 DO PESSOAL DA CONTRATADA: 
12.2.24.1 Competirá a(s) CONTRATADA(s) a admissão de empregados, 

assim como os materiais necessários ao desempenho dos serviços 
contratados, correndo por sua conta também os encargos necessários e 
demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras 
de qualquer natureza. 

12.2.24.2 Será terminantemente proibido aos empregados da(s) 
CONTRATADA(s) realizar catação ou triagem.    

12.2.24.3 A guarnição deverá apresentar-se uniformizada e asseada, de 
acordo com as normas de segurança do trabalho pertinentes, inclusive 
com capas protetoras em dias de chuva, equipamentos de proteção 
individual, etc ; 

12.2.24.4 O transporte dos trabalhadores, das ferramentas e dos 
equipamentos, até as frentes de trabalho, será de inteira 
responsabilidade da(s) CONTRATADA(s), a qual deverá observar as 
exigências da legislação de segurança do trabalho e do código de trânsito 
brasileiro.   

12.2.24.5 Os turnos semanais de trabalho e os intervalos para refeições, 
inter e intra jornadas deverão ser rigorosamente cumprida pela 
CONTRATANTE, a luz do que dispõe a legislação trabalhista. 

12.2.24.6 A CONTRATADA deverá abrir imediatamente ao início da 
prestação de serviços 15 vagas de emprego para execução da prestação 
de serviços, incluindo as vagas destinadas ao pessoal da ASCAJE e 
apresentar proposta com o número de vagas estimada que irá gerar após 
pleno funcionamento das usinas ao prazo estipulado neste termo; 
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12.2.25 A CONTRATADA deverá compor equipe de trabalho e demais 
equipamentos que atendam às exigências para a perfeita prestação/execução do objeto deste 
Termo, observando os anexos que determinam os locais de construção e quantidades dos 
Ecopontos (anexo I), as Rotas a serem traçadas (anexo II), além de todas as exigências contidas 
em futuro edital,  demais anexos e determinações legais vigentes. 

 
13 DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO OBJETO DESTE TERMO: 

13.1 Além da documentação exigida para participação nas licitações desta Prefeitura, nos 
termos da Lei 8666/93, a licitante interessada deverá apresentar também, as seguintes exigências 
compatíveis com o objeto: 

13.1.1 Registro da empresa licitante e do(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho 
Regional de Engenharia – CREA, através de certidão de registro de quitação atualizada. 

13.1.2 Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado(s) no CREA - Conselho Regional de Engenharia, comprovando que o 
profissional de nível superior (vinculado à licitante) executou ou participou de execução de serviço 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, consideradas 
as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto. 

13.1.3 Comprovação de que a empresa licitante atende as Normas de Segurança do Trabalho e 
possui, no mínimo: 

13.1.3.1 Programa de Prevenção de Risco Ambientais (PPRA), de acordo com a 
Norma Reguladora NR-9. 

13.1.3.2 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Prova de 
que a empresa atenda a Lei n.º 6.514/77 e Portaria n.º 3.214 de 08 de junho de 1978 do 
Ministério do Trabalho – (NR 7 e 9). A comprovação dar-se-á através de contrato de prestação 
de serviço com empresa especializada em engenharia de segurança e medicina do trabalho, 
acompanhada de declaração formal da mesma com firma reconhecida em cartório; 

13.1.4 Possuir no seu quadro, na data da sessão de abertura da licitação, profissional de nível 
superior (ENGENHEIRO) registrado no CREA ou outra entidade competente, detentor de atestado(s) ou 
certidão (ôes) de reponsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes 
ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido (s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, 
deverá estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo(s) 
CREA(S) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar 
contemplados os seguintes serviços de características semelhantes aos do objeto licitado; 

13.1.5  Atestado/Declaração de visita técnica, fornecida pela Prefeitura Municipal, atestando que 
a empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento do local onde serão realizados os serviços. As visitas 
técnicas serão realizadas mediante agendamento na Secretaria de Obras com designação de servidor para 
acompanhar e até 02 (dois) dias antes da abertura da sessão pública. Os atestados serão fornecidos por esta 
Prefeitura, em modelo próprio do Departamento. 

13.1.5.1 A visita técnica objetivará o conhecimento total das condições dos locais 
em que serão executados os serviços, ocasião em que se lavrará o "Atestado de Visita 
Técnica", o mesmo será expedido pelo responsável da Prefeitura Municipal, comprovando que 
o representante da empresa, visitou os locais dos serviços, tomando conhecimento de todos 
os detalhes e circunstâncias locais que possam eventualmente vir dificultar sua execução; 

13.1.6 A Empresa deverá comprovar sua boa situação financeira para execução do objeto, 
apresentando:  

13.1.6.1 Certidão Negativa de falência e concordata; 
13.1.6.2 Comprovação de capital social mínimo de 10% do valor global do 

contrato, integralizado, devidamente registrado; 
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13.1.6.3 Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei; 

13.1.6.4 A CONCESSIONÁRIA deverá prestar garantia à execução dos serviços, até 
implantação das usinas e obras necessárias a execução contínua do objeto, através de depósito 
até a assinatura do contrato, na Secretaria Municipal da Fazenda, no percentual de 5% (cinco 
por cento) do valor contratual, conforme art. 56, § 2º da Lei 8.666/93, que lhe será restituída, 
descontados valores de eventuais débitos; 

 
14 DAS SANÇÕES 

14.1 A CONCESSIONÁRIA estará sujeita as sanções previstas na Lei 8666/93 e no instrumento 
contratual, em caso de inadimplência ou descumprimento contratual. 

 

 

São José da Varginha, 08 de Julho de 2021. 

 

 

José Paulino da Silva 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

 

Felipe Belmonte de Oliveira 

Assessor Ambiental 

Prefeitura Municipal de São José da Varginha 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 
 

ECOPONTOS 
 
Deverão ser instalados ECOPONTOS nas principais praças, avenidas e ruas da cidade, 

incluindo os distritos, em locais estratégicos e de fácil acesso a população. Deverá ser apresentado ao 

município para aprovação no ato da assinatura do contrato uma planilha e um mapa com a localização dos 

ECOPONTOS que serão instalados. 

 
 
 

São José da Varginha, 08 de Julho de 2021. 

 

 

 

José Paulino da Silva 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

 

 

Felipe Belmonte de Oliveira 

Assessor Ambiental 

Prefeitura Municipal de São José da Varginha 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 
 
 

ROTAS 
 

A coleta deverá ser realizada em todo o Município de São José da Varginha, incluindo o perímetro urbano e 
rural. Abaixo apresenta-se os locais atualmente percorrido para a coleta de resíduos sólidos, que deverá ser 
semestralmente atualizada pela CESSIONÁRIA com a inclusão de novos perímetros implantados ao longo do 
tempo. A Empresa deverá apresentar a rota que irá realizar para execução do objeto, que deverá ser 
aprovada pelo chefe de divisão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 
 
 

São José da Varginha, 8 de julho de 2021. 
 
 
 
 

José Paulino da Silva 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
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ANEXO II 
PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

(Pa gina 1) 
DADOS DO PROPONENTE: 
 
 
ENDEREÇO, TELEFONE, EMAIL: 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: (Nome e CPF) 

 
 
Apresentamos Proposta Comercial para execuça o dos serviços do objeto desta Concorre ncia Pu blica, 
acatando todas as estipulaço es consignadas no Êdital, no Termo de Refere ncia e demais anexos, 
conforme especificaça o abaixo: 
OBJETO: Gerenciamento de resíduos sólidos, englobando a coleta seletiva, transporte, trans-
bordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada ou disposição final ambien-
talmente adequada dos seguintes itens: 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 
Estimativa mensal de 

produção de lixo 
Valor unitário 
por tonelada 

Valor estimado 
mensal 

(Produção x 
valor unitário) 

1 

1 Resíduos domiciliares (os originários de 
atividades domésticas em residências 
urbanas e rurais) e de estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviço. 

110  

Toneladas 
R$ 

 

2 Resíduos da construção civil: os gerados 
nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis. 

R$ 

3 Resíduos agrossilvopastoris: os gerados 
nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a 
insumos utilizados nessas atividades. 

 

 

Carimbo e Assinatura: 
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ANEXO II 
PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

(Pa gina 2) 

 

 
 
 
Conforme descrição na tabela acima, o VALOR POR TONELADA, DO LOTE 01, para 
execução dos serviços propostos, é R$ ............................. (VALOR POR 
EXTENSO .....................................................................) . 
 
No preço proposto constituira  a u nica e completa remuneraça o ao proponente vencedor e 
devera o estar computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigaço es tributa rias, trabalhistas e previdencia rias, bem como quaisquer outras obrigaço es 
inerentes ao fornecimento do objeto, na o sendo admitidos pleitos de acre scimos a qualquer 
tí tulo. 
 
VALIDADÊ DA PROPOSTA: Na o inferior a 60 dias contados da data limite prevista para 
entrega da proposta, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
Declaro, ainda, estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena 
aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
Acompanha esta proposta, os seguintes projetos: 

1) Projetos executivos de Implantaça o das Úsinas de Tratamento e Compostagem dos Resí duos; 
2) PROJÊTO INICIAL para a prestaça o dos serviços pu blicos propostos. 

 
 
 

Local, .......... de .......... de ____. 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
Carimbo da Êmpresa: 
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ANEXO III 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 
 
 

PROCURAÇÃO 
 

  Por este instrumento de procuraça o, a empresa 

________________________________________________, estabelecido (a) na 

_____________________________________, bairro _____________________, na cidade de ____________________, 

inscrito (a) no CNPJ sob o n.º _____________________, representado legalmente por 

__________________________________, inscrito no CPF: _________________, constitui como seu bastante 

procurador o(a) Senhor (a) __________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade n.º _______________________ e CPF n.º _______________________ , outorgando-lhe poderes 

para representa -lo(a) na Concorre ncia Pu blica 03/2021, Processo Licitato rio 0XX/2021, 

perante Prefeitura Municipal de Sa o Jose  da Varginha - MG, podendo o OÚTORGADO praticar 

todos os atos relativos ao certame em nome do OÚTORGANTÊ, notadamente: requerer vistas 

de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, 

rubricar documentos, assinar atas dentre outros atos necessa rios ao regular andamento do 

procedimento. 

 
________________________, _____ de _________________ de ______ 

 
 
 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Outorgante 
 

Obs.: A firma do OUTORGANTE deve ser reconhecida em cartório. 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 
 
 

DECLARAÇÕES 
 
 

______________________________________________________________________(Raza o Social da Licitante), inscrito no 
CNPJ sob o n.º _________________, por interme dio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º _____________________ e do CPF n.º 
_____________________, DÊCLARA, sob as penas da lei: 
a) Que ate  a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaça o no presente processo 
licitato rio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorre ncias posteriores. 
 
b) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, com suas modificaço es vigentes, 
que na o emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e na o emprega 
menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiça o de aprendiz ( ). 
 
c) Que tem conhecimento e aceita todos os termos do edital e seus anexos, inclusive dos Projetos 
ba sico e executivos da obra; 
 
d) Que esta o incluí dos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como 
quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes sobre a execuça o do objeto licitado. 
 
 
____________________________, _____ de ___________________de 2021. 
(Local) 
 
 
 
 

…................................................ 
Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL; 
 

 

 
______________________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o 

n.º_________________________ ,  estabelecido (a) na __________________________________, bairro 

_____________________, na cidade de ____________________, por interme dio de seu representante legal 

o (a) Sr. (a) _____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 

______________________ e do CPF n.º _____________________, DÊCLARA, para todos os fins de direito, 

especificamente para participaça o na presente licitaça o, que esta  sob o regime de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, para efeito do 

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 
________________________________________________, _____ / _____ / _______ 

 
 
 

_________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 
 
 

DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 

A empresa ______________________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o 

n.º_________________________ ,  estabelecido (a) na __________________________________, bairro 

_____________________, na cidade de ____________________, por interme dio de seu representante legal 

o (a) Sr. (a) _____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 

______________________ e do CPF n.º _____________________, declara, expressamente, que opta por na o 

realizar visita te cnica ao local de execuça o do objeto, assumindo todo e qualquer risco por 

esta decisa o, bem como a responsabilidade na ocorre ncia de eventuais prejuí zos que possam 

se dar em virtude da na o realizaça o da visita te cnica. Neste ato, compromete-se ainda a 

prestar fielmente os serviços de acordo com o prescrito no edital e documentos em anexo, 

sendo tal declaraça o e manifestaça o fiel de sua livre vontade. 

 
 
_______________________________________, ______ de _________________ de ____. 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 

 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Jacinta Braga, 69, Centro, Garagem Municipal, Cep 35.694-000 
São José da Varginha – Minas Gerais – Brasil 

 CONTATOS:(37) 3275-1242 / 3275-1221 – cpl.licitacao@saojosedavarginha.mg.gov.br 
www.saojosedavarginha.mg.gov.br 

49 

ANEXO VII 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 044/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021 
 

 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 Instrumento de contrato Concessa o de Serviços Pu blicos com cessa o de direito real de uso de 
bem pu blico, que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA, inscrito no 
CNPJ sob o nº 18.313.882.0001-00, com sede administrativa na Praça Sa o Jose  nº 10, Centro, – Sa o 
Jose  da Varginha/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Vandeir Paulino da Silva, de 
ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTÊ, e de outro lado __________________ 
(qualificaça o), neste ato representado por _____________, de ora em diante denominado simplesmente 
CONTRATADO, com sujeiça o a Lei Federal nº 8.666/93, ao Processo Licitato rio nº ____/____, 
Modalidade Tomada de Preços nº _______/________, seu Êdital e Anexos e a s cla usulas a seguir: 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente contrato é a concessão do serviço público de gerenciamento de resíduos 
sólidos, englobando a coleta seletiva, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada ou disposição final ambientalmente adequada, disponibilizando 
mecanismos de acesso à informações sobre a mesma para a população envolvida, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos, principalmente no Termo de 
Referência que passa a ser parte integrante deste Instrumento. 
2.2 Concessa o do direito real de uso do bem pu blico abaixo descrito, para a prestaça o do serviço 
pu blico descrito no item 2.1, sendo que tais bens se empregados para finalidade diversa da 
pretendida, podera  implicar na extinça o do contrato de concessa o: 

2.2.1 Únidade de Triagem e Compostagem de Resí duos So lidos – ÚTC e Aterro Sanita rio, 
destinado a finalidade do serviço pu blico concedido, “localizado em uma a rea com 04.18,74-ha 
(quatro hectares, dezoito ares e setenta e quatro centiares), denominado “Fazenda Brau nas”, situada 
no lugar denominado “Tamandua ” ou “Morro da Cruz”, na cidade de Sa o Jose  da Varginha-MG, dentro 
das seguintes divisas e confrontaço es: “Inicia-se a descriça o deste perí metro no ve rtice 046, de 
coordenadas N 7822212,588m e Ê 548053,207m; deste, segue a cerca de arame, confrontando a 
Êstrada Municipal que vai de Sa o Jose  da Varginha para Êsmeraldas no sentido indo para Êsmeraldas, 
e demais divisas constantes na Êscritura Pu blica Livro 481, Folha 121”. 
 2.2.2 O bem acima descrito é composto pelas seguintes benfeitorias e bens móveis: 

A. Úma  c a s a  composta de 4 (quatro) co modos, 2 (dois) vestia rios e 1  (um) banheiro; 
B. Úm galpa o coberto em alvenaria; 
C. Úm poço artesiano; 
D. Úma esteira de Triagem, com placa n° 004275 do patrimo nio do municí pio de Sa o 

Jose  da Varginha/MG. 
E. Úma prensa enfardadeira com placa n° 0 0 4 3 0 8 do  patrimo nio do municí pio 

de Sa o Jose  da Varginha/MG. 
2.3 A Concessão do serviço público e do direito de uso dos bens descritos no item anterior se vinculam 
as normas contidas na Lei Municipal 789, de 20 de Maio de 2021, e demais normas pertinentes ao 
assunto. 
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CLÁUSULA 2ª – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1 - A CONTRATANTÊ pagara  ao CONTRATADO, a importa ncia de R$............. (...................................) por 
tonelada de resí duos coletados no Municí pio de Sa o Jose  da Varginha, devidamente, pesados e 
conferidos, apo s atendidas as exige ncias para o efetivo pagamento. 
 
2.2 – Os pagamentos sera o realizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, mediante apresentaça o 
pela Contratada, das faturas/notas fiscais correspondentes ao quantitativo total de resí duos so lidos 
coletado no me s anterior, acompanhado dos relato rios vistados e aprovados pelo fiscal te cnico do 
contrato. 
 
2.3 – O pagamento sera  feito por depo sito banca rio no prazo de ate  30 (trinta) dias, contados da 
apresentaça o da fatura/nota fiscal pela Contratada a  Secretaria Municipal da Fazenda. 

2.3.1 – Os dados banca rios da CONTRATADA para recebimento do pagamento, conforme 
comprovante anexo, sa o: 
 Banco:    Nº: 
 Age ncia:   Conta: 
 TITÚLAR: 
 CPF/CPNJ:  
 
2.4 – Para a execuça o do pagamento a CONTRATADA devera  fazer constar na nota fiscal 
correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legí vel o nome do Municí pio de Sa o Jose  da 
Varginha e o nu mero do CNPJ n.º 18.313.882/0001-00, Nº do processo licitato rio e modalidade e a 
identificaça o do boletim de mediça o a que se refere. 
 
2.5 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunsta ncias que impeçam a liquidaça o da despesa, aquela 
sera  devolvida a  contratada, pelo responsa vel pelo recebimento, e o pagamento ficara  pendente ate  
que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipo tese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a  apo s a regularizaça o da situaça o ou reapresentaça o do documento fiscal na o acarretando qualquer 
o nus para a Administraça o Pu blica Municipal. 
 
2.6 – Todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos, que recaí rem sobre o contrato, correra o 
a  conta da CONTRATADA. 
 
2.7 – O valor do contrato inclui todos os custos e benefí cios decorrentes da prestaça o de serviços, a 
ma o de obra e pessoal necessa rios para a execuça o dos trabalhos, materiais, ferramentas, 
equipamentos e ainda qualquer taxa, emolumentos e outros cobrados para emissa o de documentos, 
necessa rios, autorizaço es, projetos, custos processuais, entre outros, que sera o de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
2.8 – A CONTRATADA devera , no ato de assinatura do contrato, apresentar um documento contendo 
o nu mero da conta banca ria para pagamento das notas fiscais. 
 
2.9 – O pagamento das faturas/notas fiscais seguira o a estrita ordem cronolo gica das datas de suas 
exigibilidades, e so  sera  efetuado mediante comprovaça o de regularidade das obrigaço es fiscais, 
trabalhistas e em especial junto ao INSS e FGTS, relativamente a  compete ncia imediatamente anterior 
aquela a que se refere a remuneraça o auferida. 
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2.10 – Dos pagamentos devidos a  Contratada, sera o descontados os valores de multa ou eventuais 
de bitos daquela para com a administraça o, referentes a qualquer contrato entre as mesmas partes, 
sem obrigatoriedade de pre vio aviso. 
 
2.11 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Municí pio de Sa o Jose  da Varginha, 
desde que a licitante vencedora na o tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado 
que a taxa de atualizaça o financeira devida pela Administraça o Pu blica Municipal, entre a data em que 
o pagamento devido e a data do efetivo pagamento, sera  de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro-
rata die. 
 
CLÁUSULA 3ª – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
3.1 – O valor pactuado podera  ser revisto mediante solicitaça o da CONTRATADA com vistas a  
manutença o do equilí brio econo mico financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alí nea “d” 
da Lei Federal n.º 8.666/93; 
 
3.2 – As eventuais solicitaço es devera o fazer-se acompanhar de comprovaça o da supervenie ncia do 
fato imprevisí vel ou previsí vel, pore m de conseque ncias incalcula veis, bem como de demonstraça o 
analí tica de seu impacto nos custos do Contrato; 
 
3.3 – A CONTRATADA, ficara  obrigada a aceitar, nas mesmas condiço es contratuais, os acre scimos e 
supresso es que se fizerem necessa rios, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal de 
Licitaço es. 
 
CLÁUSULA 4ª - DA DOTAÇÃO 
4.1 As despesas da contrataça o correra o por conta dos recursos financeiros da seguinte dotaça o or-
çamenta ria: 

Ficha: 321 - 02.06.20.15.452.0057.2038.3.3.90.00 
Recurso: 1.00 

 
CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 
4.1 A vige ncia do presente contrato e  de 10 (DÊZ) anos, prorroga veis por igual perí odo, nos 
termos da Lei Municipal 789/2021, e o prazo ma ximo para iniciar a execuça o dos serviços e  de  05 
(cinco) dias, apo s o recebimento da Ordem de serviços; 

4.1.1 O prazo para implantaça o das usinas, de todas as fases/etapas para a plena execuça o do 
objeto e  de 08 (oito) meses. 

 
 4.2 – A CONTRATADA devera  cumprir rigorosamente o prazo contratual, sendo que os atrasos na 
execuça o dos serviços, tanto nos prazos parciais, como no iní cio e conclusa o, somente sera o 
justifica veis, quando decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados. 
 

4.2.1 – Na ocorre ncia de tais fatos, os pedidos de prorrogaça o referentes aos prazos parciais 
sera o encaminhados a  CONTRATANTÊ 01 (um) dia apo s o evento, em comunicaça o por escrito, 
dirigido a  Secreta ria Municipal de Obras, mediante protocolo ou email com assinatura digital no 
pedido. 

 4.2.2 – Êm se tratando de prorrogaça o do prazo final, os pedidos devera o ser encaminhados 
atrave s de requerimento, 10 (dez) dias antes de findar o prazo original, com comprovaça o de fatos 
que justifiquem tal solicitaça o. 
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4.3 – A vige ncia deste contrato sera  a partir de sua assinatura com termo final em ____/____/____. 
 
CLÁUSULA 5ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
5.1. O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condiço es necessa rias ao pleno 
cumprimento das obrigaço es decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 
8.666/93. 
 
5.2. Fiscalizar e acompanhar a execuça o dos serviços. 
 
5.3- Indicar o responsa vel pela fiscalizaça o e acompanhamento dos serviços. 
 
5.4. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorre ncia relacionada com a prestaça o dos 
serviços, diligenciando nos casos que exigem provide ncias corretivas. 
 
5.5. Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO a  vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas, nos prazos fixados. 
 
5.6. - Impedir o emprego de materiais e ma o-de-obra que julgar impro prios. 
 
CLÁUSULA 6ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
6.1. Êxecutar os serviços em estrita observa ncia ao Termo de Refere ncia do Processo Licitato rio 
vinculado a este contrato, que dispo e detalhadamente da execuça o do objeto e a  Lei Municipal 
789/2021, que dispo e sobre a concessa o do serviço pu blico e do bem pu blico; 
 
6.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a  Administraça o ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestaça o dos serviços, objeto desta licitaça o, na o 
podendo ser argu ido, para efeito de exclusa o de sua responsabilidade, o fato de a Administraça o 
proceder a  fiscalizaça o ou acompanhamento de execuça o dos referidos serviços. 
 
6.3. Responsabilizar-se pelos o nus resultantes de quaisquer aço es, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de aço es judiciais movidas 
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente 
Processo; 
 
6.4. Arcar pontualmente com o pagamento de todos os tributos que incidirem sobre a contrataça o ou 
sobre as atividades que constituam o objeto da contratada, responsabilizando-se, pelo cumprimento 
e quitaça o de todas as obrigaço es impostas pela legislaça o trabalhista e de previde ncia social 
pertinentes ao pessoal contratado para a execuça o dos serviços, objeto do presente contrato, bem 
como as despesas decorrentes dos encargos fiscais, comerciais e tributa rios, inclusive Anotaça o de 
Responsabilidade Te cnica – ART, junto ao Conselho Regional de Êngenharia– CRÊA e ou Conselho de 
Arquitetura e Úrbanismo – CAÚ; 
 
6.5. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuça o do contrato, em compatibilidade 
com as obrigaço es por ele assumidas, todas as condiço es de habilitaça o e qualificaça o exigidas na 
licitaça o. 
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6.6. Toda obra executada pela contratada para a prestaça o dos serviços devera  ser precedida de 
autorizaça o do Departamento de Êngenharia do Municí pio; 
 
6.7. A CONTRATADA assumira  integral responsabilidade pela boa execuça o e eficie ncia dos serviços 
prestados que ela efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, ma o de obra e instalaço es 
para os serviços, assim como pelo atendimento a s normas e padro es estabelecidos em lei. 
 
6.8. As despesas decorrentes do fornecimento e transporte dos materiais necessa rios a  execuça o dos 
serviços correra o por conta exclusiva da CONTRATADA. 
 
6.9. A CONTRATADA providenciara , a s suas custas, a aprovaça o pelos poderes competentes ou 
companhias concessiona rias de serviços pu blicos, quando for o caso, de todos componentes do 
projeto, bem como alvara s e licenças necessa rios a  execuça o dos projetos. 
 
6.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir, a s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem ví cios, defeitos ou incorreço es resultantes da execuça o. 
 
6.11. O serviço devera  ser prestado diariamente, conforme cronograma, rotas, hora rios propostos e 
aceitos, na o admitindo-se que a Administraça o Pu blica seja prejudicada pela inexecuça o do serviço, 
mesmo que parcial; 
 
6.12. Prestar informaço es ou esclarecimentos, solicitados pelo CONTRATANTÊ relacionados a  
execuça o dos serviços. 
 
CLÁUSULA 7ª - DA RESCISÃO 
7.1 Constituem motivos para rescisa o do contrato os casos previstos nos arts. 77 e 78 da lei 8.666/93. 
 
7.2 O contrato podera  ser rescindido na forma do art. 79 da Lei 8.666/93. Êm caso de rescisa o prevista 
nos incisos XII a XVII do art. 78 da lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, sera  esta ressarcida 
dos prejuí zos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito ainda a  devoluça o 
de garantia, pagamentos devidos pela execuça o do contrato ate  a data da rescisa o e pagamento do 
custo da desmobilizaça o. 
 
7.3 A rescisa o contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseque ncias previstas no art. 
80, ambos da lei 8.666/93. 
 
7.4 Os casos de rescisa o contratual sera o formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contradito rio e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. A fiscalizaça o sobre a execuça o dos serviços, objeto da presente licitaça o, sera  exercida pelo fiscal 
te cnico designado e pelo Secreta rio Municipal de Obras, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.2. A fiscalizaça o de que trata o item anterior na o exclui, nem reduz a responsabilidade do 
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorre ncia de 
imperfeiço es te cnicas, ví cios redibito rios ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
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inferior, inexistindo em qualquer circunsta ncia, a co-responsabilidade do Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, conforme preve  o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.3. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se considerados em 
desacordo com os termos do presente contrato. 
 
CLÁUSULA 9ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administraça o Pu blica Municipal aplicara  
penalidade (s) ao licitante vencedor conforme a seguir: 
 
9.1.1 – multa, nas seguintes hipo teses e percentuais: 
a) se convocado, dentro do prazo ma ximo de 05 (cinco) dias, deixar de assinar o instrumento 
contratual ou receber a nota de empenho, multa compensato ria no percentual de 20% (vinte por 
cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato; 
b) se deixar de entregar documentaça o, se apresentar documentaça o falsa ou diversa da exigida no 
edital e na Legislaça o pertinente, ou se na o mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela 
Administraça o Pu blica Municipal, multa compensato ria no percentual de 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o valor total estimado do contrato; 
c) se retardar a execuça o contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual 
correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do 
contrato ate  o limite de 05 (cinco) dias u teis; 
d) se deixar de executar ou retardar a execuça o contratual, total ou parcialmente, ale m do prazo de 
05 (cinco) dias u teis, multa compensato ria no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente a  obrigaça o que resta ser cumprida, 
conforme o caso; 
e) se cometer falhas ou fraudes durante a execuça o do objeto, multa compensato ria no percentual de 
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato. 
 

9.1.2 – na hipo tese de comportamento inido neo ou de cometimento de fraude fiscal, 
suspensa o tempora ria de participar de licitaça o e de contratar com a Administraça o Pu blica, por 
prazo na o superior a 02 (dois) anos; 

9.1.3 – na hipo tese de comportamento inido neo ou de cometimento de fraude fiscal, 
declaraça o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraça o Pu blica e 
descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da puniça o ou ate  que seja promovida a reabilitaça o perante a autoridade que aplicar 
a penalidade, pelo prazo de ate  02 (dois) anos; 

9.1.4 – adverte ncia por escrito, na hipo tese de pra tica de atos de menor complexidade e que 
na o resulte prejuí zo para a Administraça o Pu blica Municipal. 
 
9.2 – A aplicaça o das sanço es previstas neste edital na o exclui a possibilidade da aplicaça o de outras, 
previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilizaça o do licitante vencedor por eventuais perdas e 
danos causados a  Administraça o. 
 
9.3 – A multa aplicada devera  ser recolhida aos cofres pu blicos do Municí pio de Sa o Jose  da Varginha, 
junto a  Secretaria Municipal Fazenda ria, no prazo ma ximo de 10 (dez) dias, contados da data do 
recebimento da notificaça o enviada pela Administraça o Pu blica Municipal. 
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9.4 – O valor da multa podera  ser descontado na nota fiscal ou cre dito existente na Prefeitura 
Municipal de Sa o Jose  da Varginha em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa 
seja superior ao cre dito existente, a diferença sera  cobrada na forma da lei. 
 
9.5 – As multas e outras sanço es aplicadas so  podera o ser relevadas motivadamente e por 
convenie ncia administrativa, mediante ato do Êxcelentí ssimo Sr. Prefeito Municipal. 
 
9.6 – As sanço es aqui previstas sa o independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuí zo de outras medidas cabí veis. 
 
9.7 – Êm qualquer hipo tese de aplicaça o de sanço es sera  assegurado ao licitante vencedor o 
contradito rio e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA 10ª – DA GARANTIA CONTRATUAL 
10.1 – Êm garantia a  execuça o dos serviços, a CONTRATADA devera  apresentar no ato de assinatura 
do contrato, comprovante da prestaça o de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
global do contrato, ou seja, R$ ......... (..................), com validade para todo o perí odo de execuça o da obra, 
mediante a opça o por uma dentre as seguintes modalidades, cauça o em dinheiro ou tí tulos da dí vida 
pu blica, seguro-garantia ou fiança banca ria. 
 
10.2 – A garantia em apreço, quando em dinheiro, devera  ser depositada em conta banca ria a ser 
informada pela Secretaria Municipal da Fazenda do Municí pio de Sa o Jose  da Varginha. 
 
10.3 – Caso faça opça o pela cauça o em tí tulos da dí vida pu blica, a CONTRATADA devera  transferir a 
posse dos tí tulos para a Administraça o ate  o adimplemento da obrigaça o contratual ou satisfaça o da 
sança o. 
 
10.4 - A garantia prestada devera  formalmente cobrir pagamentos na o efetuados pela CONTRATADA, 
referentes a: 

10.4.1 – prejuí zos ou danos causados ao CONTRATANTÊ; 
10.4.2 - prejuí zos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA; 
10.4.3 - toda e qualquer multa contratual; 
10.4.4 - de bitos da empresa para com os encargos fiscais, previdencia rios e trabalhistas 

relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, sala rios, vales-transporte, 
vales-refeiça o, verbas resciso rias, etc; 

10.4.5 – quaisquer obrigaço es na o cumpridas pela CONTRATADA em relaça o ao presente 
contrato previstas no ordenamento jurí dico do paí s. 
 
10.5 - A CONTRATADA, tera  restituí da a garantia acima prestada, descontados valores de eventuais 
de bitos, quando findo o prazo de vige ncia deste contrato. 
  
CLÁUSULA 11ª – DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 – Todas as publicaço es e intimaço es, inclusive para fins de recurso, sera o feitas no o rga o de 
divulgaça o oficial do Municí pio. 
 
11.2 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiço es contratuais, os acre scimos ou 
supresso es que se fizerem nos serviços, ate  25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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11.3 -  Toda e qualquer tolera ncia por parte do CONTRATANTÊ na exige ncia do cumprimento do 
presente contrato, na o constituira  novaça o, nem muito menos, a extinça o da respectiva obrigaça o, 
podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 
11.4 - Os casos omissos, assim como as du vidas, sera o resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, com 
alteraço es introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente 
instrumento, ainda que delas na o se faça aqui mença o expressa. 
 
CLÁUSULA 12ª - DO FORO 
12.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Para  de Minas, para dirimir quaisquer questo es 
decorrentes da execuça o do presente Contrato. 
 
 Ê por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tre s) vias de igual 
teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e tambe m assinam. 
 

Sa o Jose  da Varginha    , xxxxxx, xxxxxx de 2021. 
 
 

Vandeir Paulino da silva 
Prefeito Municipal 

 
 

_________________________________ 
CONTRATADO 

 
 

Testemunhas: 
 
 


