PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215

A empresa interessada na participação do PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2021 – PREGÃO
ELETRÔNICO N° 055/2021, deverá preencher as informações solicitadas neste formulário, e remetê-lo
para o Departamento de Compras e Licitações via e-mail licitacao@novatrento.sc.gov.br, caso contrário a
Prefeitura Municipal de Nova Trento exime-se da obrigação de comunicar diretamente ao interessado,
possíveis alterações no Edital, bem como prestar esclarecimentos.

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021

EMPRESA: ________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________
CNPJ DA EMPRESA: ________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: ______________________________________
TELEFONE: (___) _______________________________
E-MAIL: _______________________________________

_______________________, _______ de _________________ de 2021.

_____________________________________
Assinatura e Carimbo da Empresa
Nome Legível: ________________________________
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021
REGISTRO DE PREÇO
DATA DE ABERTURA: 23/09/2021
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 13/09/2021 ATÉ 08:30 DO DIA 23/09/2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS DO DIA 23/09/2021
LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC. Endereço Eletrônico: bnc.org.br
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA TRENTO, PRAÇA DEL COMUNE, 126 – CENTRO – SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES,
CEP 88.270-000.
O Município de Nova Trento, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,
comunica aos interessados que fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a
modalidade de Pregão, nos termos da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 003/2013, da Lei Complementar Nº 123, de 14
de dezembro de 2006, Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações.
1. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DA FORMA DE JULGAMENTO

Optou-se pelo julgamento por LOTE por se tratar serviços dependentes um do outro, ou seja, poderia
prejudicar a execução do serviço se por acaso uma empresa vencedora de LOTE fosse punida. Por este
motivo, importante termos apenas um vencedor no LOTE. Se precisar punir a executora do serviço, a
punição será de apenas uma empresa o que não prejudicaria o serviço Por esse motivo existe no edital a
previsão de participação de empresas em consórcio
2. DO OBJETO

2.1

Constitui objeto do presente edital a contratação de empresa especializada para os serviços

contínuos de engenharia sanitária de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos
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domiciliares gerados no município de Nova Trento, conforme especificações constantes do Anexo I, parte
integrante deste edital.
2.2

Obrigatoriamente a licitante ou o consórcio licitante deverá possuir licenças necessárias para a

execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares.
2.3

A empresa vencedora do certame terá até 30 (trinta) dias consecutivos para apresentar os

caminhões (no mínimo 02) para serem vistoriados. JUSTIFICATIVA: A exigência após as fases do
certame visam a ampliação da concorrência, visto que, não onera as licitantes antes de saberem o
resultado final. Somente a vencedora necessitará apresentar os caminhões.
2.4

A prestação de serviço deverá começar obrigatoriamente A PARTIR DE 48 HORAS da

aprovação dos caminhões e consequente homologação do certame. Se a empresa vencedora não
conseguir liberação dos caminhões, será desclassificada e concedido os mesmos prazos para a
segunda colocada e assim por diante.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2. - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por
ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras.
3.3. – Poderão participar empresas em forma de consórcios, conforme previsto no Art. 33, da Lei
8.666/93.
3.3.1 – As empresas consorciadas deverão apresentar Termo de Compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, do qual deverão constar as seguintes cláusulas:
3.3.1.1 – Indicação da empresa líder e sua respectiva participação no consórcio, bem como a
proporção da participação de cada integrante do consórcio.
3.3.1.2 - Responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante a contratante, pelas
obrigações e atos do consórcio, tanto durante as fases da licitação quanto na de execução do contrato.
3.3.1.3 - Prazo de duração do consórcio que deve, no mínimo, coincidir com a data da expiração da
garantia do objeto do contrato administrativo licitado.
3.3.1.4 - Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do consórcio sem
prévia anuência da contratante, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do
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consórcio original.
3.3.1.5 - Compromisso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica
diversa de seus integrantes e que o consórcio não adotará denominação própria.
3.4. - Não poderá participar da licitação a empresa ou consorciada que estiver sido declarada inidônea por
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5. - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa
Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o fechamento do
recebimento das propostas, em caso de consórcio o credenciamento será feito pela empresa indicada como
líder.
3.6. - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme
modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (Anexo XI);
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (Anexo XI);
3.7. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante participante do certame,
que pagará a , provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao plano definido pela Bolsa Nacional de
Compras e contratado pelo licitante, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BNC – Bolsa Nacional de Compras,
Anexo XI.
3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter os benefícios atribuídos pela Lei
Complementar 123/2006, de 15/12/2006, deverão pleitear o mesmo de acordo com os ditames daquele
diploma legal.
3.9. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução ou liquidação, as empresas estrangeiras que não funcionem no país e aqueles que
tenham sido declarados inidôneos ou que estejam cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar
com a Administração, conforme inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93.
3.10. Será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição, sendo representante junto a Bolsa a empresa indicada como líder no consórcio;
3.11. A participação no presente certame implica no reconhecimento quanto a inexistência de
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qualquer fato impeditivo para participar em licitações, bem como celebrar contratos com a
administração pública.
3.12. - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data
e horário limite estabelecido.
3.13. - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
3.14. - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
3.15. - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, inclusive em forma de consórcio.
3.16. - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.17. - Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.17.1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
3.17.2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.17.3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.17.4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.17.5 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
3.17.6 - Em qualquer situação elencada no artigo 38 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Em
qualquer situação elencada no artigo 22 do Anexo XXI da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº 005
de 28 de maio de 2018 do Estado de Santa Catarina.
3.17.7 - Empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em
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condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) conforme Lei Estadual
16.493 de 05 de dezembro 2014.
3.17.8 - Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme art. 7° inciso
XXXIII da Constituição Federal.
3.18. - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de
uma empresa associada ou pelos telefones: Pinhais/PR (41) 3557-2301, ou através da Bolsa Nacional de
Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.
3.19 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos.
3.20 - Será assegurado às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) as disposições dos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de2006.
3.20.1 - A EPP ou ME, devidamente comprovada, sendo arrematante do certame, deverá
apresentar toda a documentação de regularidade fiscal na forma do item 9.2 do Edital, mesmo que
contenha restrição.
3.20.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da ADMINISTRAÇÃO, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativa.
3.20.3 - A não-regularização da documentação, no prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 43, §
1°, da LC 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
3.20.4 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as ME e
EPP nos termos do artigo 44 e 45 da LC123/06.
3.20.5 - Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
3.20.6 - A ME ou EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após a
convocação, apresentar nova proposta de preço inferior àquela registrada no sistema como arrematante do
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certame, situação em que passará a condição de arrematante.
3.21 – As empresas Consorciadas deverão atender ao ITEM 9 (Documentos de Habilitação) da seguinte
forma:
3.21.1 - Para efeito dos ITENS 9.6 (Habilitação Jurídica) e 9.7 (Regularidade Fiscal) deverão ser
atendidos pelas empresas consorciadas de forma isolada para cada consorciado.
3.21.2 - Para efeito do ITEM 9.8 (Qualificação Econômico-Financeira) deverá ser atendido de
forma isolada para cada consorciado.
3.21.3 - Para efeito do ITEM 9.9 (Qualificação Técnica):
3.21.3.1 - ITEM 9.9.1 (Qualificação Profissional) poderá ser atendida por qualquer uma das
consorciadas.
3.21.3.2 - ITEM 9.9.5, 9.9.6 e 9.9.17 (Atestados) admitir-se-á o somatório dos quantitativos
apresentados por cada consorciado. Serão admitidos atestados emitidos por quaquer um dos consorciados;
3.21.3.3 - ITEM 9.9.7 a 9.9.19 poderá ser atendida por qualquer uma das consorciadas.
3.21.3.5 – ITEM 9.9.20 (Apresentação do Registro ou Inscrição na entidade profissional
competente) deverá ser atendido por todas as empresas consorciadas.
3.22 - A empresa participante de um consórcio não poderá participar da licitação isoladamente ou
integrando outro consórcio.
3.23 - Somente uma das empresas integrantes do consórcio poderá postar proposta, e praticar
demais procedimentos, no sistema do BNC, no endereço eletrônico: bnc.org.br
4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação,

compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva
através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total
transparência dos resultados para a sociedade, através da rede mundial de computadores –Internet.
4.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do Pregão

Eletrônico, empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de
compras eletrônicas.
4.3

O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao endereço eletrônico: bnc.org.br e

preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em
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cadastrar-se e apresente a documentação exigida, terá acesso ao portal.
4.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.3.2 O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na

responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua
capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.4 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a

proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas no edital, bem como manifestar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte nos termos da Lei Complementar nº123/2006.
4.4.1 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento,

terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e
condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito
e acabado o contrato de compra e venda do serviço negociado.
4.5 O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 O acolhimento das propostas de preços concomitante com os documentos de habilitação será a
partir do dia 09 de setembro de 2021, até as 8horas e 30 min (horário de Brasília/DF) do dia 23 DE
SETEMBRO DE 2021.
5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens descritos no Termo de

Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no
edital, sob pena de desclassificação.
5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital ocorrerá

por meio de chave de acesso e senha.
5.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
5.4.1. A falsidade da declaração de que trata o item 5.4. sujeitará o licitante às sanções

previstas no art. 7º da Lei Federal n°10.520/2002.
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5.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação

anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública.
5.6. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá

ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a abertura da sessão.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
5.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação

daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 3 (três) horas.
5.9. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
5.9.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.10. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o

Pregoeiro dará sequência ao processo de pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data
e horário definidos no edital.
5.11. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor de acordo com o especificado no

Anexo I.
5.12. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias,

sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002.
6. DOS LANCES

6.1. - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
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6.2.3. - A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4. - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.5.1. - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
6.6. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.8. - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00
(dez) reais.
6.9. - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e
objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.
6.10. - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.11. - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorreu o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.
6.12. -

Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor

da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
6.12.1

Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final
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e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. Após o término
dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente
de valores.
6.13. -

Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
6.14. -

Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
6.15. -

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

recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. -

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

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.17. -

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.18. -

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
6.19. -

O Critério de julgamento adotado será o menor preço POR LOTE, conforme definido

neste Edital e seus anexos.
6.20. -

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

6.21. -

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.
6.22. -

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
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encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.23. -

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.24. -

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.25. -

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.26. -

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
6.27. -

A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação,

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.28. -

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se á preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
a) no país;
b) por empresas brasileiras;
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
6.29. -

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas empatadas.
6.30. -

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
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seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
6.30.1

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.
6.30.2

O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas (duas

horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.31. -

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

proposta.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto, obtido por meio de
pesquisa de mercado.
7.2. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo

MENOR PREÇO POR LOTE, observado o preço total de referência do item, obtido por meio de
pesquisa de mercado.
7.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
7.3.1. A negociação será realizada por meio do sistema pelo prazo máximo de 5 (cinco)

minutos e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor de

referência ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às
condições e exigências constantes no edital e seus anexos.
7.4.1 Ocorrendo a situação referida no item 7.4., o Pregoeiro deverá negociar com a

licitante subsequente para que seja obtida melhor proposta.
7.4.2 Se a negociante se mantiver inerte pelo decurso de tempo de 5 (cinco) minutos
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durante a fase de negociação, dar-se-á a preclusão e a negociação passará para a colocada
subsequente.
7.5. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
7.6. O prazo para envio da proposta de preços readequada com os respectivos valores obtidos na

fase de lances pelo vencedor será de 3 (três) horas, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema,
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance
ofertado após a negociação.
7.6.1. Caso

seja

verificado

a

necessidade

de

comprovação

documental,

o

Departamento de Licitação poderá solicitar originais ou cópias autenticadas.
7.6.2.

Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
7.7. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
7.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas registradas,

sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste edital.
7.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, o licitante detentor da melhor oferta

deverá encaminhar a proposta de preços realinhada de forma digitalizada no prazo de até 2 (duas)
horas, contados a partir da declaração de vencedor, no campo adequado para tal, disponível no
Endereço Eletrônico: bnc.org.br, contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo
especificação detalhada, unidade de fornecimento, marca e o valor deverá ser igual ou menor ao
lance vencedor.
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8.1.1. Dentro do prazo de 3 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante,

tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de
Preços.
8.1.2.

Em caso de qualquer ocorrência que impeça a inserção da proposta realinhada e/ou

de documentos de habilitação, na devida plataforma digital, a empresa vencedora deverá
solicitar via chat da plataforma digital o envio dos referidos documentos por e-mail dentro do
prazo estabelecido de 3 (três) horas.
8.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de

3 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da
Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que
deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o
registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.
8.1.4. Os prazos que se referem o item 8.1 não serão prorrogados.
8.2. A Proposta de Preços deverá atender aos seguintes requisitos:
8.2.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as

mesmas informações exigidas no termo de referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma)
via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço do item,
expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos
arábicos, conforme mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas e assinada na última
folha em local específico; (Modelo/Anexo II).
8.2.2. Apresentar preços completos, expresso em reais, em algarismo nos itens e, em

algarismo e por extenso, no valor total, computados todos os custos necessários para o atendimento
do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
8.2.3. Constar preço unitário e total de cada item, bem com o valor total ofertado, sendo que

o preço unitário deverá ser composto apenas de 2 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso de
divergência entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em
algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;
8.2.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
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inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem fornecidos
sem ônus adicionais;
8.2.5. O prazo para a prestação dos serviços deverá ser de acordo com o cronograma

estipulado pela Secretarias ao licitante;
8.2.6. Somente será aceito um preço para cada item;
8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a

contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será
considerado como tal;
8.2.8. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do

estabelecimento da empresa que efetivamente fornecerá o objeto da licitação, endereço completo,
telefone e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da contacorrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados
na fase da contratação;
8.2.9. Número deste pregão.
8.3. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será

considerado o primeiro.
8.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.5. A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do

serviço licitado, conforme disposto nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 deste edital.
8.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer

alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
8.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço,

condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais
ofertados.
8.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do

presente edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.
8.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em

submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita
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observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.
8.10. O Pregoeiro considerará como formal: erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a

Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento.
8.11.

A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta)

dias, sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002.
9. DA HABILITAÇÃO

9.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, mediante cópia
autenticada por cartório competente, por servidor da administração do MUNICÍPIO DE NOVA
TRENTO, por publicação em órgão da imprensa oficial ou obtidos pela internet em sítios oficiais do
órgão emissor.
9.2 - É facultado ao Agente de Licitação promover as diligências que entender necessárias, adotando
medidas de saneamento destinadas a corrigir impropriedades meramente formais na documentação de
habilitação.
9.3 - Para as Certidões em que não constar prazo de validade será considerado o prazo de 60 dias de
vigência, contadas da data de sua emissão.
9.4 - Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e
respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que
alguns documentos se refiram à matriz e outros á filial. Exceto, aqueles documentos emitidos em
nome da Matriz com abrangência para todas as filiais.
9.5 Em caso de inabilitação da proposta classificada em primeiro lugar será convocada a licitante
subsequente até que se encontre uma proposta que atenda integralmente o Edital.
9.6 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.6.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais sendo que, no caso de sociedades por ações, deverá se fazer acompanhar da
ata de eleição de seus administradores.
9.6.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de associações, acompanhada de ato formal de designação
de diretoria em exercício.
9.6.3 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
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ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade desempenhada assim o exigir.
9.6.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –CNPJ.
9.6.5 Declaração referente à inexistência de impedimento à contratação, nos termos do artigo 38 da
Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e da Lei Estadual de Santa Catarina nº 16.493, de 05 de
dezembro de 2014 (CONFORME ANEXO V).
9.7 REGULARIDADE FISCAL
9.7.1 Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentação da Certidão Conjunta relativa aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.7.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
9.7.3 Prova da regularidade com a Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
9.7.4 Certidão Negativa de Débitos do município sede da empresa;
9.7.5 Certidão Negativa de Débitos do município de Nova Trento;
9.7.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, conforme Lei
12.440 de 07 de julho de 2011.
9.8 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
9.8.1 Certidão negativa de pedido de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento. (ATENÇÃO: os licitantes sediados no Estado de Santa Catarina,
deverão apresentar a certidão emitida através do sistema SAJ5, no endereço https://esaj.tjsc.br,
juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do
endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br);
9.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.9.1 Indicação do pessoal técnico, mediante apresentação do registro profissional na entidade
competente, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, que se responsabilizará
pelos trabalhos conforme exigido no quadro abaixo:
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Ambiental ou
Engenheiro Químico ou Técnico em Saneamento

EQUIPE MÍNIMA EXIGIDA
01

9.9.2 O profissional apresentado para atender o item 9.9.1 do edital, não poderá ser contratado em
período de experiência ou por prazo explícito em contrato inferior ao cumprimento do prazo previsto
para a execução dos serviços, ficando a licitante, nessas condições, inabilitada.
9.9.3 A comprovação de pertencer ao quadro da empresa ocorrerá através da Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou da Ficha Registro de Empregado ou ainda, através de contrato de prestação de
serviços.
9.9.4 Quando se tratar de sócio, a comprovação se dará pela apresentação do Contrato Social.
9.9.5 A comprovação da Qualificação Técnica do Profissional dar-se-á mediante apresentação de
Atestado (s) de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica, acompanhado da Certidão de Acervo
Técnico com Registro de Atestado (CAT “COM REGISTRO DE ATESTADO”), devidamente
registrado na entidade profissional competente, que comprove que o profissional foi responsável pela
execução de serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o
objeto licitado.
9.9.6 As participantes deverão apresentar Atestado(s) de Qualificação Técnica Operacional emitido
por pessoa jurídica, acompanhado com a Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado
(CAT “COM REGISTRO DE ATESTADO”), devidamente registrado na entidade profissional
competente, que comprove que a licitante já executou serviços de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior conforme quadro abaixo:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1) Serviço de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos domiciliares.
Obs. 1: Atestados emitidos em nome de consórcio serão considerados, para efeito de
comprovação das quantidades, os serviços executados individualmente pela licitante
discriminado no atestado ou o contrato de constituição do consórcio. Caso não conste
expressamente no atestado ou certidão o quantitativo executado, deverá ser juntada cópia do
instrumento de constituição do consórcio.
Se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade
desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na
avaliação de sua qualificação técnica:
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I

– caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, todas as experiências

atestadas serão reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas na proporção quantitativa
de sua participação no consórcio.
– caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências
atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos
de atuação
9.9.7 Alvará da Vigilância Sanitária Municipal.
9.9.7.1 para atendimento da alínea acima, será aceito o Protocolo de requerimento do referido
alvará junto ao órgão.
9.9.9 Declaração de que possui Norma e Procedimento de Segurança da Coleta de Resíduos Sólidos,
segundo a NR 32;
9.9.10 Declaração de disponibilidade do Veículo ou, alternativamente, documento de propriedade
expedido pelo DETRAN, em nome da Empresa, observadas a Legislação vigente no país para o
Serviço de Transporte de Resíduos Sólidos;
9.9.11 Declaração de que possui os Equipamentos de segurança para fins de coleta e transporte até o
local destinado, que ficarão a cargo da empresa;
9.9.13 Sendo vencedor da Licitação, deverá apresentar relação detalhada dos equipamentos a serem
utilizados nos serviços de coleta e transporte, relacionando marca, modelo, fabricante, capacidade e
ano de fabricação, nº placa e chassis;
9.9.14 - Será admitida a comprovação da Capacitação Técnica Operacional da Empresa através de
certidões e atestados de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior. O atestado deverá conter a identificação do emitente, data de emissão, assinatura do
responsável e referindo-se a obra/serviços já executados e concluídos nos prazos previstos
contratualmente.
9.9.18 - Indicação através de declaração, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação;
9.9.19 - Licença Ambiental de Operação (LAO) de Transporte rodoviário de resíduos perigosos,
Destino final dos resíduos sólidos domiciliares em Aterro Sanitário
9.9.20 - Apresentação do Registro ou Inscrição da pessoa jurídica na entidade profissional
competente.
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9.9.21 - Se participante for apenas do ramo de coleta e transporte, deverá obrigatoriamente apresentar
CARTA DE ANUÊNCIA prévia do aterro sanitário, garantindo o correto DESTINO FINAL. Ou seja,
empresa que receberá o Destino Final deverá garantir o recebimento dos residuos caso a licitante que
coletará e transportará o lixo organico for vencedora .
JUSTIFICATIVA: O município com essa exigência, visa garantir a agilidade na prestação do
serviço. Não pode o município contratar uma empresa que não ofereça garantia de destino correto e
adequado de resíduos orgânicos produzidos no município.
9.10 - MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE –EPP
9.10.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial comprovando a sua condição de Microempresa-ME
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura das
propostas. A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá apresentar toda a
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.11 - Declaração de que não possui servidor público (Anexo VII);
9.11.1. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui proprietário, sócios ou funcionários
que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, conforme Modelo de Declaração do Anexo VII.
9.12 Declaração de que não emprega menor de idade (Anexo VIII)
9.12.1. A licitante deverá apresentar declaração, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, conforme Modelo de Declaração do Anexo VIII.
OBSERVAÇÕES:
1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.
2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva

que autorize a sua aceitação.
3. A documentação exigida no item 9 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas

esferas federal, estadual e municipal.
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4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua

validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro.
5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública,

se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa)
dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.
6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica

autenticada por tabelião por força de lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei.
6.1. As autenticações poderão ser feitas em cartório ou por servidor da administração ou

publicação em órgão da imprensa oficial, mediante apresentação de originais.
6.2. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo

licitatório.
7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 9 deste edital, não

poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou
apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
7.1. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo

com o previsto no item 9 inabilitado o licitante e o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante,
na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste
edital.
8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a

ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
9. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e

sujeita às penalidades legais.
10. Se a vencedora não encaminhar a proposta de preços ou os documentos de habilitação dentro do

prazo estabelecido no edital será penalizada de acordo com as sanções dispostas no art. 7º da Lei
10.520/2002.
10. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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10.1. Conforme previsto nos arts. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019, até 3 (três) dias úteis

antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.
10.1.1. Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnações referentes ao processo licitatório

serão enviados somente por meio eletrônico, através do no Endereço Eletrônico: bnc.org.br.
10.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados

da data de recebimento da petição, conforme estabelecido nos §§ 1º dos arts. 23 e 24 do Decreto
Federal nº 10.024/2019, poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.
10.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realização do certame.
10.1.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.
10.2. Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 44 do Decreto

Federal n° 10.024/2019, declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, através de formulário próprio do sistema eletrônico,
explicitando sucintamente suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2.1. As razões e contrarrazões deverão ser encaminhadas somente por meio eletrônico,

através do no Endereço Eletrônico: bnc.org.br.
10.2.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o

direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
10.2.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
10.2.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
10.2.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias.
10.2.6. Decairá do direito de interpor recurso perante a Administração, aquele que aceitando os

termos desta licitação sem objeção, venha apontar, de forma extemporânea, falhas ou irregularidades
que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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10.2.7. Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante

vencedor.
10.3. Ocorrendo pedido de esclarecimentos, impugnação ou recurso de caráter meramente

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente
poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei
10.520/2002 e legislação vigente.
10.4. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderão ser

consultados no Endereço Eletrônico: bnc.org.br, que será atualizado a cada nova etapa do pregão.

11. DO PREÇO E DO PAGAMENTO
11.1 O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, equivalentes ao de mercado

na data da sessão pública de disputa de preços.
11.2 Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas

com impostos, taxas, seguros, encargos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre
à execução do objeto desta licitação, sem qualquer ônus para a Administração e quaisquer outros que
incidam sobre a avença.
11.3 Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada pelo chat do

sistema, para negociar o valor do lance e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo
estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 5 minutos, será convocada a próxima colocada para a
negociação.
11.4 O pagamento de cada compra será efetuado por meio de depósito bancário em conta corrente

fornecida pela Contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos serviços, com a
apresentação das respectivas notas fiscais devidamente atestadas pelo setor competente.
11.5 A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total

conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
11.6 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
11.7 O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação

apresentada no procedimento licitatório.
11.8 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação
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quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
12. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto

à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que
posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação.
12.2 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos

procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.
12.3 A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a

assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município. Após a assinatura da Ata
poderá o município, desde acordado com a licitante vencedora, celebrar termo contratual, pelos
mesmos valores obtidos no certame.
12.4 A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de

validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a
Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal
nº8.666/1993.
12.5 Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo

à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele havido como desistente,
ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:
12.5.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta;
12.5.2 Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.
12.5.3 A multa de que trata o item 12.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias, a

contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
13. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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13.1 A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses oficiais, contados a partir da

data de assinatura. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, HAVENDO ACORDO ENTRE AS
PARTES, PODERÁ SER CELEBRADO TERMO CONTRATUAL (MODELO ANEXO X) que
poderá ser prorrogado conforme previsão legal. Contrato poderá ser prorrogado por tratar-se de
serviços continuados.
13.2 Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo de validade da

Ata de Registro de Preços, o Município de Nova Trento, não será obrigado à aquisição,
exclusivamente por seu intermédio, dos serviços objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros
meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
13.3 As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo das

Secretarias Municipais, através das dotações orçamentárias, cujos programas de trabalho e elementos
de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e
alterações.

14. DA CELEBRAÇÃO DA ATA
14.1. A Ata de Registro de Preços será disponibilizada para assinatura, no sítio oficial do município

www.novatrento.sc.gov.br, no campo licitações e por e-mail.
14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços o adjudicatário poderá assinar a ata de forma

eletrônica.
14.3.

O licitante deverá informar em seu cadastro na plataforma BNC – Banco Nacional de

Compras – Endereço Eletrônico: bnc.org.br o e-mail para envio do Contrato/Ata para assinatura
eletrônica, com a indicação do nome e CPF do representante legal da empresa constante no
certificado digital.
14.4. Os órgãos ou entidades não participantes poderão utilizar até 100% dos quantitativos

registrados na Ata de Registro de Preços decorrente deste certame.
14.5. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por órgãos não

participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao triplo do quantitativo de cada item registrado na
Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
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independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
14.6. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo representante da

Contratante, designado(a) por meio de portaria, doravante denominado Gestor da Ata.
14.7. Havendo celebração de contrato, o município convocará o vencedor para a assinatura do

TERMO DE CONTRATO (MINUTA CONTRATUAL – ANEXO X)

15. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
15.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
15.1.1 Considera-se preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas

e custos até a execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e parafiscais), seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras
não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela
empresa detentora da Ata na execução da mesma.
15.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos,

devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º
do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual),
bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.
15.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço

registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado
no processo.
15.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente

estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço,
liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a
negociação.
15.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão

Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote
visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo
objeto cotado, qualidade e especificações.
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15.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará

o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
15.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de

classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
15.8 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não

puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente
instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.
15.8.1 A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do

registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços
inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas
fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do
momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
15.9

A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices

ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento
e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
15.10 Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de

estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se
preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados,
respeitada a ordem de classificação.
15.11 Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não

aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de
Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de
penalidade.
15.12 Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser

consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas
vinculadas.
15.13 Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata

proceder à nova licitação para a aquisição do serviço, sem que caiba direito de recurso.
15.14 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito

suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de Registro de Preços
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manter os prazos para prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades dispostas no item
18.
16. DA ENTREGA E DO PRAZO
16.1. Os serviços deverão ser executados, sem ônus, de acordo com a solicitação E

CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, respeitando o
determinado no TERMO DE REFERÊNCIA.
16.2. Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo fiscal e/ou servidor responsável e

estando em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, serão
rejeitados, devendo a empresa sanar o problema.
16.3. Caso a execução dos serviços não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora

deverá fornecer documento justificativo em até 24 horas para análise da SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, que tomará as providências necessárias para adequação do
serviço.
16.4. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, número de

empenho, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão
liberadas para pagamento somente quando devidamente assinadas e carimbadas pelo servidor
responsável.
17. DAS OBRIGAÇÕES
17.1 Do Município:
17.1.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos serviços objeto desta

licitação;
17.1.2 Aplicar à detentora da Ata às penalidades, quando for o caso;
17.1.3 Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à

perfeita execução do serviço;
17.1.4 Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota

fiscal, devidamente atestada pelo fiscal;
17.1.5 Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
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17.2 Da Empresa Vencedora:
17.2.1 Fornecer os SERVIÇOS nas especificações e com a qualidade exigida;
17.2.2 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e

número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas
fiscais serão liberadas para pagamento somente quando, estiver devidamente assinado e carimbado
pelo funcionário responsável.
17.2.3 Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam ou

venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos;
17.2.4 Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;
17.2.5 Prestar o serviço licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.
18. DAS PENALIDADES

18.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.
18.2 Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente registrada no

Diário Oficial do Estado.
18.3 Nos casos previstos no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Contratada estará sujeita às seguintes

penalidades:
18.3.1 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até

o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ata de Registro de Preços;
18.3.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso de

atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;
18.3.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso da
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empresa, injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos
de inadimplemento contratual;
18.3.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município por período não superior a 5

(cinco) anos.
18.3.5 A aplicação da sanção prevista no item 18.3.4, não prejudica a incidência cumulativa

das penalidades dos itens 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses,
em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de
inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
18.4 As sanções previstas nos itens 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3., poderão ser aplicadas conjuntamente

com o item 18.3.4., facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
18.5 Ocorrendo à inexecução de que trata o item 18.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de

optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.
18.6 A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas

condições estabelecidas neste edital.

19. DAS DISPOSIÇOES FINAIS
19.1 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou

apresentarem proposta relativa ao presente pregão.
19.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público

decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em parte,
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
19.3 O resultado dessa licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe

de Apoio.
19.4 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.
19.5 No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou

indenização, poderá a licitação ter:
a) adiada sua abertura;
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b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.
19.6 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, no que não

colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios
gerais de direito.
19.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o Foro da

Comarca de São João Batista, SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
19.8 Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação referentes ao processo licitatório serão

enviados somente por meio eletrônico, através do site https://bnccompras.com/.
19.9 Faz parte deste edital:

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar
n.º 123/2006;
Anexo IV – Modelo de declaração de habilitação e de veracidade;
Anexo

V – Modelo de declaração

de

inexistência

de fatos

impeditivos e/ou

supervenientes;
Anexo VI – Modelo de declaração de conhecimento do edital;
Anexo VII – Modelo de declaração de que não possui servidor público;
Anexo VIII – Modelo de declaração que não emprega menor de idade;
Anexo IX – Modelo de Ata de Registro de Preços.
Anexo X – Modelo de Minuta Contratual
Anexo XI – Modelo Adesão e Contrato BNC.

Nova Trento, 30 de agosto de 2021

________________________
FERNANDO SENS
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, produzidos no Município de Nova Trento-SC.
1.1.1 – A Coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares no Município de Nova Trento: será
efetuada conforme cronograma da SECRETARIA DE AGRICULTURA, em todo o perimetro
Urbano inclusive distrito de Aguti no município de Nova Trento, conforme o roteiro a seguir:
– LINHA 1 – Vigolo, Cascata, Centro e suas transversais, Rua Florianopolis, Santo Antonim,
Besenello e Frederico (uma vez por semana).. Recolher em todas as ruas que compõe as
localidades citadas;
- LINHA 2 – Mato Queimado, Ponta Fina Sul, Velha, Rua João Bayer Sobrinho, Salto até
Ponte, Trinta Réis, Vasca e Velha de Dentro (uma vez por semana). Recolher em todas as ruas
que compõe as localidades citadas;
- LINHA 3 – Claraiba, Indaiá e Morro da Onça (uma vez por semana).. Recolher em todas as
ruas que compõe as localidades citadas;
- LINHA 4 – Espraiado, Cascata, Centro até Trevo de Besenello (uma vez por semana)..
Recolher em todas as ruas que compõe as localidades citadas;
- LINHA 5 – Interior - Distrito de Aguti duas vezes por mês. Recolher no distrito de Aguti
apenas na Rua Geral. Passar na Rua Geral recolhendo o lixo disposto na beira da estrada geral.
1.1.2 – A Coleta deverá ser efetuada conforme cronograma da SECRETARIA DE
AGRICULTURA, que deverá ser consultada pelo licitante antes da formulação da proposta.
Somente será autorizado o recolhimento após ampla divulgação do novo calendário. Ficando a
empresa vencedora vinculada ao calendário em vigor. Tendo o prédio da Prefeitura como referência,
o ponto mais distante de atendimento se localiza próximo à divisa com o município de Brusque, no
distrito de Claraíba;
1.1.3 – São recolhidos em média 190 (cento e noventa) toneladas de resíduos domiciliares por mês.
1.1.4

–

As

coletas

devem

ser

realizadas

no

HORÁRIO

DETERMINADO

PELA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Horário de coleta será combinado com empresa vencedora,
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antes da emissão da Ordem de Serviço, de segunda a sexta;
1.1.5 – A coleta DE LIXO ORGÂNICO deverá ser diurna.
Parágrafo Primeiro: O roteiro, bem como o dia da semana, serão determinados pela
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Parágrafo Segundo: O prazo de execução do objeto ora contratado é pelo período de 12 (doze)
meses a contar da data da assinatura da Ata/Contrato, podendo ser renovado por igual período,
se assim as partes acharem conforme, atendendo a Lei n° 8.666/93 e todas as suas alterações
vigentes.
1.2 - Características do caminhão coletor COMPACTADOR apropriado para coleta de lixo
urbano doméstico, não reciclável;
1.2.1 – Para a execução dos serviços, deverá a contratada dispor de no mínimo uma equipe formada
por 1 (um) motorista e 03 (três) Coletores, disponibilizando no mínimo 2 (dois) caminhões caçamba
compactador, com capacidade mínima de 15 m³, possuindo no máximo 10 anos de fabricação,
devendo estar em perfeitas condições de funcionamento, possuindo manutenção da pintura em
perfeito estado, equipado com caixa de captação de chorume e demais exigências e especificações
técnicas no cumprimento da Legislação vigente, para o atendimento do objeto, devendo ser
apresentado anualmente laudo de vistoria por oficina mecânica especializada. O veículo deverá
possuir seguro contra terceiros, assegurando cobertura de no mínimo R$50.000,00(cinquenta mil
reais) p/danos materiais e de no mínimo R$100.000,00 (cem mil reais) para danos pessoais.
1.3 – TODOS OS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA COLETA DEVERÃO SER
APROVADOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (IMA, IBAMA, SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE, ETC...).
1.4 A coleta e transporte dos resíduos deverão ser realizados de acordo com as normas NBR 12810
e NBR 4652 da ABNT;
1.4.1 Os funcionários deverão apresentar-se nos locais e horários de trabalho, devidamente
uniformizados, identificados, equipados com proteção individual, sendo esta uma atribuição
estritamente da empresa;
1.5 Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes em sacos plásticos, com cuidado e
depositá-los no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas.
1.6 Os veículos e equipamentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, inclusive
caso haja defeito no veículo que impeça a realização do serviço, deverá a empresa ter outro nas
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mesmas condições para suprir a realização do serviço, de forma que não ocorra a descontinuidade
do serviço.
2. APRESENTAÇÃO
2.1 – A Prefeitura de Nova Trento, visando dar melhor atendimento à população de Nova Trento,
resolve contratar empresa especializada para recolhimento e destino final do lixo orgânico
produzido em nossa cidade.
3. OBJETIVO GERAL
3.1 - Limpeza Urbana com preservação do Meio Ambiente.
4. CONDIÇÕES GERAIS
4.1 – Poderão participar empresas do Ramo interessadas desde que se adéquem ao Calendário de
recolhimento proposto pela SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE de Nova
Trento.
5. VALOR MÁXIMO/MÊS
5.1 O município de Nova Trento pagará ao licitante vencedor o valor máximo estipulado nos
quadros abaixo:
LOTE 1
ITEM QTDE UNID.
01

190

02

190

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNIT.

Coleta e transporte dos resíduos sólidos
Ton/mês domiciliares gerados no Município de R$ 229,00
Nova Trento/SC.
Destinação Final dos resíduos sólidos
Ton/mês domiciliares gerados no Município de R$ 264,51
Nova Trento/SC.
TOTAL ESTIMADO POR MÊS
TOTAL ESTIMADO DO ANO

5.2 Propostas acima deste valor serão desclassificadas.

VALOR
TOTAL
R$43.510,00
R$ 50.256,90
R$ 93.766,90
R$ 1.125.202,80

PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215

6. PRAZO
6.1 - A Prestação do Serviço será durante o ano de 2021, podendo ser prorrogada pela administração
pelo prazo previsto no art. 57 da Lei 8.666/93.
7. PAGAMENTO
7.1 – O pagamento será feito mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal, até no máximo
dia 10 ao mês subsequente a prestação do serviço.
8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - Efetuar as coletas conforme cronograma estabelecido pela SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE NOVA TRENTO;
8.2 – A contratada obriga-se a observar as normas constantes da Lei Federal 12.305/2010 Normas e
Resoluções por órgão ambientais vigentes, Código de Posturas do Município de Nova Trento/SC,
normas e regras que o Município vier a adotar por força do Plano Municipal de Saneamento Básico
e demais legislação vigente.
8.3 – Resíduos sólidos domiciliares são aqueles provenientes de residências, de acordo com a NBR
10.004 Classe II. São compostos basicamente de restos alimentares (cascas de frutas, verduras, etc.),
produtos deteriorados, jornais e revistas; garrafas de vidro e de refrigerante (tipo PET), embalagens
em geral (produtos de limpeza, beleza etc.), papel higiênico, absorvente íntimo, fraldas descartáveis
e uma grande diversidade de outros itens (os chamados descartáveis). Contém ainda, alguns
resíduos que podem ser tóxicos como produtos de limpeza e outros, sendo que, parte destes resíduos
serão destinados à estação de reciclagem, quando possível;
8.4 – Não estão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos domiciliares, para efeito de
coleta obrigatória, entulhos, de obras públicas ou particulares, terra, areia, podas de arborização
pública ou grandes jardins, resíduos de mudança de domicílio ou reformas de estabelecimento
comerciais, colchões e mobiliários e animais mortos.
8.5 – Nas situações que houver impossibilidade de acesso do veículo à via pública, a coleta deverá
ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos apresentados na via
pública e transportá-lo até o veículo coletor.
8.6 – A Contratada deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares, desde que os mesmos estejam
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adequadamente acondicionados, devendo a mesma comunicar os munícipes da desconformidade, e
na reincidência, comunicar o fato à fiscalização do Município para as devidas providências.
8.7 – É atribuição da Contratada, apresentar nos locais e no horário de trabalho, os funcionários
devidamente equipados e uniformizados, atendendo a Legislação específica do Ministério do
Trabalho e demais legislação vigente.
8.8 – Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes e sacos plásticos, com cuidado e
depositá-los no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas, devendo ser
coletados todos os resíduos acondicionados em embalagens com volume de até 100 (cem) litros,
dispostos nas vias públicas, nos passeios públicos e nas lixeiras particulares.
8.9 – Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para coleta, através de recipientes
reutilizáveis, os coletores deverão esvaziá-los completamente, tomando precauções para não
danificá-los. Após este processo, o recipiente deverá ser recolocado no ponto de origem.
8.10 – Constitui-se ferramenta obrigatória, pá e vassoura nos veículos coletores.
8.11 – Os resíduos sólidos domiciliares armazenados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem
fora dos recipientes, por qualquer motivo, ou que caírem durante o processo de coleta, deverão
necessariamente ser varridos e recolhidos.
8.12 – A frequência e horários de coleta poderão ser alterados no período da vigência do Contrato a
critério e no interesse da Municipalidade (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE).
8.13 – O transporte até o destino final ou área de transbordo, deverá ser realizado pelo mesmo
veículo da coleta. Área de transbordo, se houver, deverá possuir licença ambiental. O resíduo,
durante o transporte deverá estar protegido de intempéries, assim como deve estar devidamente
acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública, sob pena da contratada ser notificada e
na reincidência ser aplicada multa no valor correspondente a 3% (três por cento) incidente sobre o
faturamento do mês anterior.
8.14 – É de responsabilidade única e exclusiva da contratada toda a mão de obra e demais encargos
cíveis trabalhista ambientais ou outros que vierem ocorrer.
8.15 – Os serviços serão pagos com base na tonelada recolhida por mês conforme estabelecido
tonelada efetivamente recolhida, transportada e destinada, conforme valor estabelecido na proposta,
mediante apresentação dos tickets de pesagem, sendo os custos da pesagem por conta da empresa
contratada. Todos os caminhões coletores, após concluírem o processo de coleta, caso o município
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determinar, deverão realizar a pesagem em local estabelecido pelo Município, com a fiscalização
deste na ocasião do pagamento dos serviços. Sem reajuste no período.
8.16 – Para a execução dos serviços, deverá a contratada dispor de no mínimo uma equipe formada
por 1 (um) motorista e 03 (três) Coletores, disponibilizando no mínimo 2 (dois) caminhões caçamba
compactador, com capacidade mínima de 15 m³, possuindo no máximo 10 anos de fabricação,
devendo estar em perfeitas condições de funcionamento, possuindo manutenção da pintura em
perfeito estado, equipado com caixa de captação de chorume e demais exigências e especificações
técnicas no cumprimento da Legislação vigente, para o atendimento do objeto, devendo ser
apresentado anualmente laudo de vistoria por oficina mecânica especializada. O veículo deverá
possuir seguro contra terceiros, assegurando cobertura de no mínimo R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) p/danos materiais e de no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos pessoais;
8.17 – O Município poderá, exigir a troca dos veículos e dos equipamentos quando estes não
estiverem atendendo ao objeto do contrato.
8.18 - Os veículos deverão atender as NBR 12.980/1993 e NBR 15.071 da ABNT e atender ao
Código de Transito Brasileiro-CTB, Lei 9.503/97 e suas Resoluções, especialmente nos itens
relativos a equipamentos de segurança e sinalização.
8.19 – Os equipamentos deverão ser estanques, de forma a evitar o vazamento de líquidos, e
deverão ter compartimento para a guarda de ferramentas necessárias à complementação dos
serviços. Deverão ser instaladas luzes de advertência, na cor âmbar, do tipo sinalizador visual
rotativo (giroflex ou similar).
8.20 – Os veículos deverão ser equipados com sinalização sonora para marcha ré e lâmpadas
elevadas indicadoras de freio e estarem devidamente licenciados, possuindo em local visível número
de telefone e e-mail para reclamações referentes a prestação dos serviços.
8.21 – Fora do horário de serviço os veículos não poderão permanecer estacionados na via pública.
8.22 - O Aterro sanitário a ser utilizado será o indicado pela Contratada, o qual deverá possuir
Licença de Operação vigente para recebimento de no mínimo, a quantidade gerada pelo Município
de Nova Trento/SC, estimada em 190 toneladas mês no período de vigência do contrato, prevendo a
possibilidade de renovação da vigência. Caso a Contratada não seja proprietária do aterro sanitário
indicado para disposição final, deverá apresentar declaração de disponibilidade em nome do
empreendedor, a qual, expresse a aceitação do recebimento dos resíduos provenientes do município
de Nova Trento/SC, no período de vigência do contrato, prevendo a possibilidade de renovação da
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vigência, acompanhada da Licença de Operação vigente;
8.23 - As licenças deverão ser acompanhadas do relatório de conhecimento do órgão competente,
dos quantitativos mensais já operados pelo referido aterro, com o objetivo de assegurar que a
quantidade de resíduos gerada no município de Nova Trento/SC, não venha ultrapassar a capacidade
limite determinada na Licença de Operação. O aterro sanitário deverá estar em conformidade com a
Legislação e Normas em vigor e aprovado pelos órgãos competentes.
8.24 - A contratada reconhece por este instrumento que é responsável, em qualquer caso, por danos
e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao Município, coisas, propriedades, ou a terceiros
em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus
para ao Município, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar.
8.25 - A contratada se obriga a respeitar rigorosamente durante a vigência do contrato, a legislação
trabalhista, fiscal, ambiental e previdenciária, bem como, as normas de higiene, saúde, segurança e
sinalização, por cujos encargos responderão unilateralmente.
8.26 - Após a assinatura do contrato, em até 10 (dez)dias, a Contratada deverá entregar mapa
informativo que contemple rotas, frequências e horários pertinentes a coleta convencional, com fins
de viabilizar o início da prestação do serviço. Tal informativo deverá ser impresso e distribuído nas
residências dos munícipes, na proporção de 1(um) por imóvel.
8.27- A contratada fica obrigada em investir 0,25% do valor mensal do contrato em ações diretas de
Educação Sanitária e Ambiental no município de Nova Trento/SC, investimento que deverá ser
comprovado semestralmente. As ações deverão ser previamente aprovadas pela SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE NOVA TRENTO. As ações deverão ser realizadas no
mínimo duas vezes por ano;
8.28 – Em caso de renovação contratual e após decorridos 12(doze) meses da vigência do contrato,
os valores poderão ser reajustados até o limite máximo de variação do índice INPC dos últimos 12
(doze) meses a partir da data da contratação, ou outro que vier a substituí-lo, sendo deduzidos do
índice, os aumentos de preços concedidos durante a execução contratual, a título de reequilíbrio
econômico-financeiro, requerido pela Contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma
documental o desequilíbrio, nos Termos estabelecidos no Art. 65, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93 e
legislação subsequente.
8.29 – No ato da assinatura da Ata/Contrato a contratada deverá apresentar ARTs de execução do
serviço contratado.
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8.30 – A s despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
8.31 – A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, conforme
prevê o Art. 65 , parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
8.32 – A Contratante poderá modificar unilateralmente o contrato a ser firmado com a Contratada,
para melhor adequação ás finalidade de interesse público, respeitados os direitos da Contratada.
8.33 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, através de profissional pela
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE indicado, a quem competirá comunicar
ao Gestor as falhas por ventura constatada no cumprimento do contrato. A fiscalização executará
controle quanto à qualidade dos serviços prestados, notificando a contratada quando os serviços não
estiverem de acordo.
JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO:
O serviço de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é de competência dos Municípios,
disposto na Constituição Federal, Lei nº 12.305/2010, podendo ser administrado de forma direta ou
indireta. Executar esse serviço com qualidade é um grande desafio dos municípios, seja pela falta de
material humano, dificuldade em administrar pessoal ou ainda excesso de manutenção mecânica de
veículos. Devido as grandes dificuldades, o município pode adotar a ferramenta legal da
terceirização junto à iniciativa privada, contratando a prestação de serviços de coleta dos resíduos
sólidos urbanos, por meio de processo licitatório, regido pela Legislação Federal, Lei nº 8.666/93
que regulamenta e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
Fizemos estudos com empresas privadas da região e levantamos os preços por ela cobrados, o que
trará economia aos cofres públicos
Com a finalidade de atender ao maior interesse público e aos princípios constitucionais da
economicidade, da competitividade e da razoabilidade, a Administração realiza processo licitatório
único, do tipo menor preço POR LOTE, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO para que os
munícipes sejam atendidos na coleta de resíduos domiciliares orgânicos.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 055//2021
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

E-mail para assinatura digital:

Telefone:

Fax:

Banco:

Conta Bancária:

Nome e n.º da Agência:
LOTE 01
ITEM

QTDE

01

190

02

190

UNID.

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL
ANUAL

Ton/mês Coleta e transporte dos resíduos
sólidos domiciliares gerados no
Município de Nova Trento/SC.
Ton/mês Destinação Final dos resíduos sólidos
domiciliares gerados no Município de
Nova Trento/SC.
TOTAL ANUAL

Valor total por extenso:(

)

● Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital

deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo nenhuma
discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes
de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer
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despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas
informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
● Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o

objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas
decorrentes de exigência legal.
● Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada

de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
● Validade da Proposta: 60 (sessenta)dias.

Local e data.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) Nome/Cargo e Carimbo CNPJ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006
(Razão Social da Licitante)

, inscrita no CNPJ n.º

,

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
,portador(a) da Carteira de Identidade n.º

e do CPF n.º

declara, para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico n.º
/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente
data, está enquadrada como ME/EPP/COOP da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores
alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
art. 3º da Lei Complementar supracitada.
Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão simplificada expedida pela
Junta Comercial, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para
abertura docertame.
Por ser verdade, assino a presente.

Local/Data,

de

de 2021.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) (Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE VERACIDADE

(Razão Social da Licitante)

, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º

, declara cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no referido
edital e que todas as declarações são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são
autênticas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/2019.

Por ser verdade assino o presente.

Local/Data,

de

de2021.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) (Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Razão Social da Licitante)

, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º

, declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, em
conformidade com o § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que até a presente data não existem fatos
supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que não
consta nos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade – Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – Controladoria Geral da União e Cadastro de Inidôneos do
TCU e Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Nova Trento/SC.

Por ser verdade assino o presente.

Local/Data,

de

de2021.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) (Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

(Razão Social da Licitante)

, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º

, declara para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem
como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências
deste instrumento convocatório.

Por ser verdade assino o presente.

Local/Data,

de

de2021.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) (Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO

(Razão Social da Licitante)

, inscrita no CNPJ n.º

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
portador(a) da Carteira de Identidade n.º

,
,

e do CPF n.º

declara, para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico n.º
/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente
data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Por ser verdade, assino a presente.

Local/Data,

de

de 2021.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) (Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL

Prezados Senhores,
(nome
completo)

da empresa)

, CNPJ/MF nº ,

, por intermédio de seu representante legal Sr(a)

sediada

em

(endereço
, portador(a) da

Carteira de Identidade nº e do CPF/MF nº, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Local/Data:.......de

de 2021.

.................................................................................................
(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da
empresa, devidamente identificado)
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ANEXO IX
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

No dia ----- do mês de

...... do ano de 2021, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA DE

NOVA TRENTO, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob o nº. 82.925.625/0001-60, com sede administrativa localizada na Praça Del Comune, 126, bairro
CENTRO, CEP nº 88270-000, nesta cidade de Nova Trento, SC, representado pelo(a) seu titular infra
firmado, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de
acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº -----/-----,
PROCESSO LICITATÓRIO nº ----/----, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração
Pública, objetivando o(a) ---------------------------------------Em conformidade com as especificações constantes no Edital.'
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram LOTES vencedores:
Código

Nome da Empresa

-----------

Itens

-------------------------------------------------------

-------------

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firma a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados,
regido pela Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº 8.666/93, bem como
pelo Decreto Municipal nº ------------- (Registro de Preços) e pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Empresas
-------------------

CNPJ/CPF
------------------------

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Nome do Representante
-------------------------------

CPF
--------------------
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1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:----------------------------------------------------------------------------Tudo em

conformidade

com

as

especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro
de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os

respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a
utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de
recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de
condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de inscrito na Ata do Processo e

Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas
que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro,
conforme segue:
Fornecedor:
Item

Especificação

Unid

Marca

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de

Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente

comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente
pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art.
65 da Lei nº 8.666, de1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a

cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação
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dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da
apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas

oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo
todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2 4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete)
dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No

reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente

estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço,
liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a
negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será

dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados,
respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao

órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as
providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de

preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual

oportunidade denegociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor

não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento
devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado,
comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente

registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela
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administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea
anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em
data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante
da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de

Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão

formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão
gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das
penalidades.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da

assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as

disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no
art. 57 da Lei nº8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993,

quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste
Decreto.
3.4. Poderá o municipio celebrar contrato com o vencedor do certame, aproveitando preços obtidos

no Registro de Preço, sendo que o mesmo(contrato) poderá ser prorrogado, por tratar-se de serviços
continuados em conformidade om o estabelecido na Lei 8.666/1993
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração

Municipal relacionada no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas

solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de
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instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou
outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e
procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem
de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos

serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666,

de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador

informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo
encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de
registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou

entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão
denominadas "Órgão não-participante ou carona".
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente

licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema
de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n°095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os

serviços registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços

necessitarem da prestação do serviço, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando
subsidiar os pedidos, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços
ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de
item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a
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publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os
preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para
atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez)

dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de

condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e

entrega dos serviços dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as

obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer
irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações

assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Prestar os serviços nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os

pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da
quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada
na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos
pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem

necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do
art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais
situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Sanar problemas na prestação do serviço, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos
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previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula

segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos
serviços executados já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do
equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de

revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela

contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa
às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava

desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência

ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de
Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver

vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem

justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado

no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal
n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
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6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar

impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso
fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado

será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao
registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por

despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada

no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas
previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o
contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de

fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e

entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão

ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do
fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do
responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de

compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de
Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços
registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os serviços solicitados, ou o quantitativo

total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão
gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da
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Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento

efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos serviços ocorrer em data
posterior ao seu vencimento.
7.5.1. A prestação do serviço deverá seguir cronograma da SECRETARIA DE AGRICULTURA E

MEIO AMBIENTE.
7.5.2. O SERVIÇO será executado conforme roteiros estipulados no Termo de Referencia, e/ou,

alterações determinadas pelo municipio de NOVA TRENTO.
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá

comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as
ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver

esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o
consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu
registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à prestação dos serviços correrão por conta exclusiva da fornecedora

detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a prestar os serviços, descritos na presente Ata, em conformidade

com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os serviços executados com má qualidade, que não atendam as

especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para ouso.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos serviços

prestados.
7.10. Todas as despesas relativas à prestação dos serviços, bem como todos os impostos, taxas e

demais despesas, decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
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8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante

crédito em conta bancária, em até 30 (trita) dias úteis, contados do recebimento definitivo do serviço,
após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente,
conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se

encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a
apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para

que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a
partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-

la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de

atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência

contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os

pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de1993.
9.2. A supressão dos serviços registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a

critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços
correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e
Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento
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equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n.
8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade

pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as
seguintes sanções administrativas:
11.1.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusado fornecedor

em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo
estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1. As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. Por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até

o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de

serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da

totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a

administração pública municipal por prazo não superior a 02 (dois)anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou apenalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma

isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da
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rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80
da Lei nº 8.666, de1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação

em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e
descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar
documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das de mais
cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido,

ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou
impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de

competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo
estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos
prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo

processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos

fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo
extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São João Batista para dirimir quaisquer dúvidas ou questões
oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Nova Trento, ----- de --------- de -------
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Assinatura do Responsável
Empresas Participantes:

------------------------------------- - CNPJ:----------------------------------
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ANEXO X – MINUTA CONTRATUAL
(SERÁ CELEBRADO HAVENDO ACORDO ENTRE AS PARTES)
COLETA DE LIXO ORGÂNICO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO Vigência: 12 (doze) meses
a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, se assim as partes
acharem conforme.
Valor mensal: R$ ............... (...............................................................................)
Valor total: R$ ................................. (. .......................................................................)
Origem: PROCESSO LICITATÓRIO N° ......./2021 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
N°....../2021
Aos ….................. dias do mês de ….................. de dois mil e dose no paço municipal, sito à Praça Del
Comune, 126 - Centro, nesta cidade de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, reuniram-se de um lado a
PREFEITURA DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público interno devidamente inscrita no
CNPJ Nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Senhor .............., .......................,
portador do CPF Nº .................., residente e domiciliado à ...........................................................,
doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e a empresa .........................................., pessoa
jurídica de direito privado, com sede a Rua ................, nº ..., na cidade de ............../SC, inscrita no CNPJ/
MF/Nº 00.000.000/0000 -00, neste ato representada pelo .........................., ........, inscrito no
CPF/MF/Nº .............., residente e domiciliado à Rua ................, nº ..., em ............../SC, doravante
denominada CONTRATADA, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, celebram este contrato
mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domésticos, produzidos no
município de NOVA TRENTO/SC.
..........................................
Parágrafo único - O presente instrumento contratual e, assim, todas as suas disposições, vinculam as
partes, nos termos do ato convocatório e anexos, proposta e demais atos, da licitação que lhe deu origem,
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sendo aqueles, parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução do objeto ora contratado é pelo período de 12 (doze) meses a contar da data da
assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, se assim as partes acharem conforme,
atendendo a Lei n° 8.666/93 e todas as suas alterações vigentes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DESTINO DO LIXO
A CONTRATADA se responsabiliza pelo destino final adequado dos resíduos domésticos e a cumprir as
determinações legais no que se refere ao local de depósito, respondendo judicialmente por qualquer
irregularidade que possa ocorrer.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
O valor total do objeto contratado é de R$ ............... (.............................) mensais, conforme proposta
vencedora do Pregão Eletrônico n° ....../2021, totalizando R$ .......... (...................) no período contratual.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados em no máximo até dia 10 do mês subsequente ao da execução dos
serviços, mediante apresentação das notas fiscais com declaração de execução do serviço pela Secretaria
Municipal de Agricultura e do Meio Ambiente.
Para o pagamento da mão de obra, efetuado à CONTRATADA, será cobrado da mesma ISSQN na
alíquota de 2% sobre o total da Nota Fiscal de prestação de serviços, em cumprimento ao Art. 19 da
Lei Municipal n° 033/2003, se o serviço for executado nas dependências do município de Nova
Trento e de 11% (onze por cento) do valor da mão de obra, conforme Instrução Normativa nº 971,
de 13 de novembro de 2009, do Ministério da Previdência Social. Se a licitante for optante do
Simples Nacional, deverá apresentar a opção e em que anexo a mesma se enquadra, para a não
retenção do ISSQN e seguridade social.
Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da Lei que regula a matéria. Parágrafo único Por ocasião dos pagamentos, o CONTRATANTE poderá efetuar o desconto dos valores de multas
aplicadas à CONTRATADA, em função de inadimplência na execução do contrato.
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CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
O valor do presente contrato é fixo, não havendo reajuste, mesmo em caso de prorrogação.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Atividade 2.052 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
89 3.3.90.39.00.00.00.000.01 Recursos Ordinários
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Coleta de resíduos orgânicos: A coleta de resíduos orgânicos deverá ser realizada com um caminhão
apropriado aprovado pelos órgãos fiscalizadores. O veículo deverá estar identificado na parte externa,
exemplificando o tipo de lixo que está sendo coletado.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA se responsabiliza a cumprir as determinações legais, no que se refere à coleta e
destino final adequado, respondendo judicialmente por qualquer irregularidade que possa existir ou venha
ocorrer.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
01 – O CONTRATANTE fiscalizará amplamente a execução dos serviços da CONTRATADA. 02 – A
fiscalização do CONTRATANTE transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações à
CONTRATADA, objetivando o saneamento de pendências ou dúvidas eventualmente surgidas no
decorrer do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1 – Dos Direitos
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazos convencionados.
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2 – Das Obrigações
Constituem obrigações do CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado: e
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar os serviços na forma ajustada;
b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares referentes ao objeto;
c) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Pregão Eletronico;
d) efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas
determinadas pela legislação em vigor;
e) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem cumprir a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa, previstos
no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos
decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
1) Este CONTRATO poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n°
8.666;
b) judicialmente, nos termos da legislação;
c) no caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato;
d) se a CONTRATADA transferir o contrato, a execução no todo ou em parte sem prévia autorização do
CONTRATANTE;
e) se a CONTRATADA falir, entrar em concordata, em liquidação ou dissolução.
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2) O contrato poderá ser rescindido ainda por mútuo acordo, atendida a conveniência dos serviços,
recebendo a CONTRATADA o valor do equipamento entregue.
3) Em caso de inadimplemento contratual, por qualquer das partes que resulte em rescisão contratual,
estão ambas as partes sujeitas às consequências descritas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
Independentemente das sanções penais cabíveis, da indenização por perdas e danos, e da possibilidade de
rescisão, a administração, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, na forma do art. 87 da lei
régia, poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não com outras previstas no mesmo diploma
legal:
a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, pela inexecução total ou
parcial do contrato;
c) multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na execução do
contrato;
d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração, pelo prazo de dois anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei.
Parágrafo primeiro - A aplicação das sanções dos itens “d ou e”, ou ambas, importam em rescisão
automática e obrigatória deste contrato.
Parágrafo segundo - As multas aplicadas na forma do item “b e c”, deverão ser recolhidas à Fazenda
Municipal, até a data do primeiro pagamento a ser feito à CONTRATADA, após a aplicação da mesma.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da Comarca de
São João Batista/SC para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, o
qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas.
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Nova Trento, …. de …..... de 2021.

____________________________________

____________________________________

PREFEITURA DE

(Nome da Empresa)

NOVA TRENTO

Contratada

Contratante
Testemunhas:
1______________________________ 2_____________________________
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ANEXO XI
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021
SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA
NACIONAL DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
CNPJ:
( ) ME/ EPP
Endereço:
Complemento:
Bairro:
Cidade:
UF:
CEP:
Inscrição estadual:
Telefone comercial:
Representante legal:
E-mail*:
RG:
Emissor:
CPF:
Celular:
Data de nasc:
Responsável Financeiro:
Telefone:
e-mail financeiro:
e-mail ( ) no qual gostaria de receber informativo de editais. Para tanto será necessário
efetuar o cadastro, afim de receber os editais
*o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa
1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de Compras
“BNC”, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i.

Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais
venha a participar;

ii.

Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
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iii.

Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas
e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras “BNC”, dos quais declara ter pleno
conhecimento; iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e
se responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema; e
1. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras.
2. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III
do regulamento.
3. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser rescindido ou
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em
andamento.

Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____.

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por verdadeiro)

