
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000 
CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Fone: 066 3561-2800 
www.itauba.mt.gov.br 

 

 FLS N°_________ 

 
_____________ 
VISTO SERVIDOR 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
MODALIDADE:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 016/2017 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM  
 

1. PREÂMBULO: 

 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT, por intermédio de seu Pregoeiro 
Oficial, designado através da Portaria nº 079/2017, de 02/03/2017, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante as condições estabelecidas 
no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas 
gerais da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006, Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, Lei nº 12.440 de 07/07/2011, no 
Decreto Estadual n. 7.217/06, no Decreto Municipal nº 013/2006; no Decreto Municipal nº 
014/2014 e, subsidiariamente, aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à 
matéria. 
 

DATA DE ABERTURA:  20 de MARÇO de 2017. 
CREDENCIAMENTO: 08:00 até as 08:15 horas/minutos (Horário de Mato Grosso); 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 08:15 horas/minutos. 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúba - MT. 

    Av. Tancredo Neves, nº 799 – Centro, CEP. 78.510-000 – Itaúba/MT. 
PREGOEIRO OFICIAL: Otávio Luiz Fiel. 
 

1.2. Os Envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO serão recebidos pelo 
Pregoeiro em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supramencionado. 
Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias 
subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de funcionamento de 
expediente do Paço Municipal. 
 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

2.1. O Presente Edital tem por Objeto a Locação de 01 (Um) Caminhão Compactador 
de Lixo para Prestar Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos 
Urbanos Gerados pelo Município de Itaúba/MT, Conforme Exigências Constantes no 
Anexo I (Termo de Referência). 
 
2.2. A prestação dos referidos serviços será de acordo com a necessidade da Prefeitura 
Municipal de Itaúba/MT, sob coordenação e orientação da Secretaria Municipal de 
Secretária Municipal De Infraestrutura, Obras E Urbanismo. 
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2.3. As propostas deverão ser apresentadas com base nas quantidades e 
especificações dos serviços/veiculo constantes no ANEXO I do Presente Edital.  
 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 

 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes 
deste edital. 
 
3.2. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de 
Declaração, nos termos do modelo que consta do ANEXO III deste Edital, firmada pelo 
contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 
3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por 
não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
3.2.1. A declaração em questão deverá ser entregue ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio 
logo no início da sessão de abertura, separadamente dos envelopes (Proposta e 
Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar 
através do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
3.2.2. A comprovação solicitada no item 3.2 também poderá ser feita 
mediante apresentação da certidão simplificada da junta comercial, emitida 
no exercício de 2017. 
 
3.3. Os interessados a participar do presente pregão deverão trazer a documentação 
original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório ou ainda, cópias simples que 
poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da 
documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais. 
 
3.3.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 
 
3.3.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
 
3.3.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
3.4. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada 
documento ou estabelecidos em lei. 
 
3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
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I - Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
II - Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta 

ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido 
publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, 
conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição; 

III - Estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do 
licitante: 
 

3.6.1. Estar ciente das condições da licitação; 
 

3.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados; 
 

3.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 
 
3.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em contabilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 
 

4. DA RETIRADA DO EDITAL VIA INTERNET: 

 
4.1. Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa poderá enviar 
o formulário/recibo de retirada do edital (Modelo Anexo VIII), devidamente preenchido 
para o Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente através do e-mail 
licitacao@itauba.mt.gov.br ou por Fax no seguinte N.º (66) 3561-2800 ou entregá-lo em 
mãos no endereço supra. 

 
4.2. O formulário / recibo deverá ser redigido em português de forma clara, não podendo 
ser manuscrito e nem conter rasuras ou entrelinhas, devidamente datado, assinado e 
rubricado pelo representante legal da licitante proponente. 
 
4.3. A não remessa ou incorreção no preenchimento do recibo de retirada do edital via 
internet, não implicará a exclusão da empresa em participar da licitação, porém exime o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 

 
5.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório 
deste PREGÃO em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública. 
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5.2. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele 
que não o fizer até 02 dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, ou 
seja, até as 17:00 horas do dia 15/03/2017,  apontando de forma clara e objetiva as falhas 
ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.  
 
5.3. As petições deverão ser encaminhas por escrito, mencionando o numero deste 
PREGÃO e devidamente instruída contendo assinatura, endereço, razão social e telefone 
para contato, podendo ser entregues sob protocolo no Departamento de Licitações junto ao 
Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT ou pelo endereço 
eletrônico llicitacao@itauba.mt.gov.br ou ainda por fax através do nº (66) 3561-2800. 
 
5.4. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
5.5. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os 
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a 
realização do certame. 
 
5.6. A ocorrência de impugnação 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 n. 10.520/02 
e legislação vigente. 
 
5.7. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 
(dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 
 

6. DO CREDENCIAMENTO: 

 
6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) tratando-se de sócio-proprietário: o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. Deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 
contenha foto; 
 
b) tratando-se de procurador ou representante: a procuração por instrumento público 
ou particular com firma reconhecida da assinatura, da qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante 
para a outorga. 
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6.2. Além das observações acima descritas as licitantes deverão apresentar juntamente 
com o credenciamento os seguintes documentos: 
 
 Documento de Credenciamento (Modelo Anexo VI) juntamente com cópia do 

documento oficial de identificação que contenha foto do credenciado; 
 Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Modelo Anexo IV); 
 Declaração de enquadramento como ME ou EPP (Modelo Anexo III) ou certidão 

simplificada da junta comercial, emitida no exercício de 2017; (Somente 
quando a empresa se enquadra como ME ou EPP); 

 Copia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de eleição de seus administradores ou Registro comercial, no 
caso de empresa individual;  

 
6.2.1. A apresentação da cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor na 
fase de credenciamento não exime dele estar devidamente juntado no envelope de 
documentos de habilitação, sendo extremamente necessária a apresentação também no 
envelope nº 02 “Documentos de Habilitação”. 
 
6.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma empresa credenciada. 
 
6.3.1. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir 
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das 
demais fases do procedimento licitatório. 
 
6.4. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 6.1 letra “a” e “b”, não 
implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante 
de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento 
licitatório, enquanto não suprida a  falta ou sanada a incorreção. 
 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 

 
7.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços 
e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade 
com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste 
edital. 
 

7.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, os representantes das licitantes 
entregarão os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceito, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 
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7.3. O envelope N.º 01, da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo 
em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT 
PREGÃO PRESENCIAL n. º 016/2017 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 

 

7.4. O envelope Nº 02, dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT 
PREGÃO PRESENCIAL n. º 016/2017 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  
 

7.5. Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos 
Documentos de Habilitação. 
 

7.6. A licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e deverá ser 
apresentada junto com o credenciamento, ou seja, fora dos Envelopes Nº 01 e 02. 
 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou 
impressa em papel timbrado da empresa, conforme Formulário Padrão de Proposta (Anexo 
II), redigida com clareza em língua portuguesa, sem alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas devidamente datadas e assinadas com identificação do representante legal da 
licitante, contendo: 
 
8.1.1. Preço unitário fixo e irreajustável da unidade, com até 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula, e valor total com 02 (duas) casas decimais; 
 
8.1.2. Nos preços propostos deverão estar expressos em língua e moeda corrente no 
País, já incluídos todos os custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, 
encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros; 
 
8.1.3. Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias contados da data da abertura da licitação. Se por falha do proponente a proposta 
não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias 
independentemente de qualquer outra manifestação. 
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8.2. Os pagamentos referente ao objeto desta licitação serão efetuados mensalmente 
pela contratante, com o devido ateste da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras E 
Urbanismo de Itaúba/MT, e a vista da documentação fiscal fornecida pelo licitante. 
 
8.3.  As propostas que atenderem os requisitos do Edital  e seus Anexos serão 
verificadas quanto a erros, os quais poderão ser corrigidos pelo pregoeiro da 
seguinte forma: 
 
a) discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por 
extenso; 
 
b) erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário e corrige-
se a quantidade e o preço total; 
 
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantém-se o 
preço unitário e a quantidade, retificando o preço total; 
 
d) erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma. 
 
8.4. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em 
conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante 
constituirá o total da proposta. 
 
8.5.  Poderão ser  inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta,  
desde que não configure alteração da mesma.  
 
8.6.  Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de 
qualquer requisito exigido neste edital e seus anexos, e desde que não se possa 
utilizar o disposto no item 8.3, a proposta será desclassificada. 
 
8.7.  A licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá  fazê-lo antes da 
etapa de  lances,  com pedido justificado e decisão motivada do Pregoeiro. 
 
8.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente 
Edital e seus Anexos, seja omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento e, ainda, propostas que apresentem valores simbólicos ou 
irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 
 
8.9. As licitantes após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexeqüível 
ou cotação incorreta e deverão executar os serviços de coleta dos resíduos sólidos sem 
ônus adicionais. 
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8.10. Nos casos em que a empresa se negar a executar os serviços de coleta dos resíduos 
sólidos, estas estarão sujeitas às sanções administrativas constantes na Seção 25 deste 
edital. 
 
8.11. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
8.12. A empresa licitante deverá executar os serviços de coleta de resíduos sólidos dentro 
da quantidade e das especificações constantes do anexo I do Edital. 
 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

9.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR 
PREÇO POR ITEM. 
 

9.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, 
desde que haja decisão favorável quanto aos requisitos exigidos no edital poderão fazer 
novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. 
 
9.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
9.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no ITEM 9.2, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
9.5. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, 
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
 
9.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes na seção 25 deste Edital. 
 

9.8. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 

9.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
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9.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a 
classificação final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando 
aplicável, a Lei Complementar n. 123/2006. 
 

9.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do 1º classificado, e, caso o pregoeiro entenda necessário, do 
segundo classificado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
9.12. Nas situações previstas nos ITENS 9.8, 9.9 e 9.10, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido menor preço. 
 

10. DA HABILITAÇÃO: 

 

10.1. Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que 
ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM, após disputa. Todos os documentos deverão ser 
inseridos no envelope nº 02 e estar dentro de seus respectivos prazos de validade na 
data de abertura das propostas da Licitação. 
 
10.2. A licitante deverá apresentar em papel timbrado a “Declaração de Cumprimentos de 
Requisitos Legais” (Modelo de Declaração Anexo V), declarando que: 
 

- Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou 
suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos 
contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação; 
 

- Não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República, inciso V, artigo 27 da 
Lei n. 8.666/93.  
 

- Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de 
gerência, administração ou tomada de decisão. 
 

10.3. Documentos Relativos á Habilitação Jurídica (Art. 28), consistirá na 
apresentação dos seguintes documentos: 
 

10.3.1. Cópia Autenticada da Cédula de Identidade (RG) dos proprietários da empresa 
Licitante. 
 

10.3.2. Cópia Autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

10.3.3. Cópia Autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, 
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no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
  10.3.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 
 
10.3.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente; 
 
10.3.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade o exigir. 
 
10.4. Documentos Relativos á Regularidade Fiscal e Trabalhista (Art. 29) - consistirá 
na apresentação dos seguintes documentos: 
 
10.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br 
 
10.4.2. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br 

 
10.4.3. Certidão de Regularidade junta á Secretaria de Estado da Fazenda, (Expedida 
para Fins Gerais ou para Participação em Licitações Públicas); podendo ser retirada no 
site www.sefaz.mt.gov.br; ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado 
de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 
   
10.4.4. Certidão de Regularidade junta á Procuradoria-Geral do Estado – PGE; (dívida 
ativa); 
 
10.4.5. Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante; 
 
10.4.6. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br; 
 
10.4.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo ser retirada no site 
www.tst.jus.br/certidao; 
 
10.4.8. Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nos itens 10.4.3 e 
10.4.4, de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante. 
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10.5. Documentos Relativos á Qualificação Técnica (Art. 30), consistirá na 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
10.5.1. O licitante deverá apresentar atestado emitido por entidade de direito público ou 
privado que comprove a capacidade técnica da licitante. O atestado deverá comprovar 
que a empresa licitante executou os serviços compatíveis com o objeto do presente 
certame. 
 
10.6. Documentos Relativos á Qualificação Econômica-Financeira (Art. 31), consistirá 
na apresentação dos seguintes documentos: 
 
10.6.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca 
sede da proponente, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das 
Propostas deste Edital; 
 
10.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo, salientado que: 
 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz; 
 
10.8. Os documentos apresentados deverão estar em plena vigência; 
 
10.9. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
 
10.10. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
 
10.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
10.12. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a 
proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei 
Complementar 123/2006. 
 
10.13. Poderá o Pregoeiro declarar erro formal, desde que não implique desobediência à 
legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se 
necessário, promover diligência para dirimir a dúvida. 
 
10.14. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro 
considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
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10.15. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, no entanto, a 
Administração poderá reter os documentos dos demais licitantes quando estes se 
manifestarem sobre a intenção de interpor recursos administrativos ou desde que esses 
estejam implicados na questão. 
 
10.16. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos 
do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se 
o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, 
independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/02. 
 
10.17. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o 
licitante – 1º classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do 
certame. 
 
10.18. Se a oferta do 1º (e, dependendo o caso, do 2º), classificado(s) não for aceitável ou 
se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante (duas, 
conforme o caso) que atenda(m) ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor 
e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 

11. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
11.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 
11.1.1. 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 Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o 
vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 
 
11.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 11.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, 
ou revogar a licitação. 
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11.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência e contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada 
e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
11.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
11.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
11.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 11.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 11.3, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
 
11.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 11.3, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 
11.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

12. DOS RECURSOS: 

 
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, 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 as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
12.2. Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a 
declaração do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) 
atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em ata. 
 
12.3. O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou 
propostos por quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, 
devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata. 
 
12.4. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante 
poderá juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subseqüente à realização do 
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pregão, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será 
permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na 
sessão. 
 
12.5 As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão 
apresentar suas contra-razões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, 
contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da 
seguinte forma: 
 
12.6.1.  O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de 
razões e contrarrazões; 
 
12.6.2. Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por 
escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior 
devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 
 
12.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, em dias úteis, no horário de 07 às 11 
horas e das 13 às 17 horas. 
 
12.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial e 
homologará o procedimento licitatório. 
 
12.10. A homologação desta licitação não obriga a Prefeitura Municipal de Itaúba à 
contratação do objeto licitado. 
 
12.11. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa. 
 
12.12. Ocorrendo manifestação ou interposição de 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 nº 10.520/02 e legislação vigente. 
 
12.13. As razões e/ou contrarrazões recursais deverão ser encaminhas por escrito e dentro 
dos prazos legais, mencionando o numero deste PREGÃO e devidamente instruída 
contendo assinatura, endereço, razão social e telefone para contato, podendo ser entregues 
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sob protocolo no Departamento de Licitações junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da 
Prefeitura Municipal de Itaúba/MT ou pelo endereço eletrônico licitacao@itauba.mt.gov.br 
ou ainda por fax através do nº (66) 3561-2800. 
 
12.14. 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. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO: 

 
13.1. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação e homologado o 
procedimento pela Autoridade Competente. 
 
13.2. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua 
posição, caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final, bem como a 
adjudicação do objeto. 
 
13.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93. 
 
13.4. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com 
a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação 
técnica e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de 
fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
13.5. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova 
proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão; 
 

13.6. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato num prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis, contatos a partir da data da convocação, vindo a decair do direito a 
execução do objeto dessa licitação, a Prefeitura Municipal de Itaúba-MT poderá revogá-la, 
ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para 
contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria 
sido contratada. 
 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
14.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 
executar o objeto adjudicado dentro das especificações. 
 
14.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 

mailto:licitacaoitauba@gmail.com
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14.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do Contrato, nos 
termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93. 
 

14.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
 
14.5. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade quanto à execução dos mesmos. 
 
14.6. Acompanhar os serviços, podendo intervir durante a sua execução, para fins de 
ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços 
executados fora das especificações deste Edital. 
 

14.7. Paralisar a execução, caso os empregados da contratada não estejam utilizando os 
equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da 
CONTRATADA. 
 
14.8. Notificar a contratada sempre que identificar a realização de serviços por 
funcionários não uniformizados.  
 
14.9. A fiscalização terá direito de exigir dispensa de qualquer funcionário que tenha 
demonstrado comportamento prejudicial para com os serviços e ou com a população, a 
qual deverá se realizar dentro de 24 (vinte e quatro) horas.  
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

15.1. Executar os serviços contratados, rigorosamente de acordo com as disposições 
previstas neste edital, e ainda responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento das condições estabelecidas; 
 

15.2. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, 
por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo. 
 

15.3. Executar os serviços do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de 
Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência. 
 

15.4. Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus e 
solidariedade do Município, os funcionários necessários, cabendo-lhe efetuar todos os 
pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, 
fiscal, seguros e quaisquer outros não mencionados no contrato em anexo, em 
decorrência da sua condição empregadora. 
 
15.5. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Itaúba/MT ou a terceiros, 
por atos de seus empregados ou prepostos; 
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15.6. Cumprir fielmente o contrato de prestação de serviços, bem como responsabilizar-se 
pela qualidade dos serviços. 
 
15.7. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência; 
 
15.8. Manter a CONTRATANTE informada de todos os detalhes dos serviços em 
execução, bem como de quaisquer irregularidades que possam colocar em risco a 
continuidade do trabalho. 
 
15.9. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da 
Prefeitura Municipal de Itaúba/MT. No caso de subcontratação autorizada pelo 
Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços 
e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas. 
 
15.10. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes 
de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do contrato, ainda que 
ocorridos em dependências da Prefeitura. 
 
15.11. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos serviços; 
 
15.12. Aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do objeto adjudicado; 
 
15.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
15.14. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que 
venham a ocorrer a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos 
serviços. 
 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

16.1. Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório sob modalidade de 
Pregão Presencial nº 016/2017, correrão por conta de recurso consignado no Orçamento 
para o ano de 2017, alocado nas seguintes dotações orçamentárias: 
 
Código: 472 
Órgão: 09 – Secretaria Mun. de Infra Estrutura Obras e Urbanismo 
Unidade: 001– Secretaria Mun. de Infra Estrutura Obras e Urbanismo 
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Projeto/Atividade: 2056 – Manutenção de Serviços em Geral 
Elemento de Despesa: 3390.39.00.00 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
 

17. DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

17.1. Os pagamentos referente ao objeto desta licitação serão efetuados mensalmente, 
até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, com o 
devido  ateste  da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras E Urbanismo de 
Itaúba/MT, e a vista da documentação fiscal fornecida pelo licitante. 
 

17.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 
fiscais/faturas. 
 

17.3. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços. 
 

18. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
18.1. O serviço de coleta dos resíduos sólidos urbanos deverá ser realizado pela 
CONTRATADA pelo período de 09 (nove) meses, 06 (seis) dias por semana, sendo de 
segunda à sábado, com início dos trabalhos a partir da data de assinatura do contrato até 
o dia 31/12/2017. 
 
18.2. Aos sábados os serviços de coleta dos resíduos sólidos urbanos serão realizados 
somente até 12:00 (doze) horas. 
 
18.3. A empresa vencedora deverá dispor de pessoal treinado, capacitado e habilitado 
para execução dos serviços contratados, bem como, de veiculo e todos os equipamentos. 
 
18.4. O caminhão a ser locado deverá estar em conformidade com o exigido no edital, 
devidamente fiscalizado por responsável da Prefeitura. A empresa terá o prazo de até 03 
(três) dias, a contar da assinatura do contrato e emissão da Ordem de Fornecimento, para 
inicio da prestação dos serviços. 
 

19. DA VISTORIA NO VEÍCULO: 

 
19.1. A empresa vencedora do certame deverá proceder com a apresentação do veículo 
para vistoria e liberação para utilização na coleta dos resíduos sólidos urbanos, como 
segue: 
 
 
19.1.1. Apresentar, em data a ser agendada, o veículo oferecido no certame licitatório, 
para vistoria, análise e aprovação do mesmo, pela Comissão de Fiscalização dos 
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Serviços, que será indicados os membros pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Obras E Urbanismo e nomeados em portaria. 
 
19.1.2. Verificada a situação de não aprovação do veículo, a empresa deverá apresentar 
novo veículo para vistoria no prazo de 02 (dois) dias e sendo novamente reprovado a 
empresa vencedora perde o direito de execução dos serviços, assumindo assim a 
segunda colocada. 
 
19.1.3. O veículo deve possuir equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo; 
 
19.1.4. Apresentar veículo com data de fabricação compreendida entre os anos de 2007 e 
2017, em ótimo estado de conservação, sendo o veículo destinado a coleta de resíduos 
sólidos urbanos, onde deverá ter, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação. 
 
19.1.5. O veículo deverá apresentar todos os equipamentos e requisitos obrigatórios 
estabelecidos pelo CONTRAN; 
 

20. DO CONTRATO: 

 
20.1. A contratação com o vencedor far-se-á por termo de Contrato, conforme minuta 
constante no Anexo VII, com base no Edital, na proposta apresentada e na Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
 
20.2. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação terá vigência a partir 
do dia de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2017, podendo ser rescindido 
unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos da legislação pertinentes à licitações e 
contratos públicos, bem como poderá ser prorrogado por termo aditivo, nas hipóteses 
previstas no artigo 57 §1º da Lei Federal nº 8.666/93, mediante prévia justificativa. 
 
20.3. Caso se façam necessárias algumas alterações contratual, as mesmas serão objeto 
de estudos pelas partes, e só efetivadas de mútuo acordo. 
 

21. DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

 
21.1. O Contrato poderá ser alterado e revistos seus preços de acordo com o 
estabelecido no Artigo 65 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
 
21.2. O preço do objeto licitado, poderá ser reajustado, mediante prévia consulta a 
Administração Pública e após expressa autorização, desde que atenda aos seus 
interesses e conveniência, com prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias. 
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21.3. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis, podendo ser objeto 
revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial 
do custo dos serviços, devidamente justificado e demonstrado pela Contratada; 
 

22. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
22.1. A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, exercerá o acompanhamento da execução do 
contrato, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal do 
Contrato, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e 
“atesto” dos serviços e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma 
estabelecida no contrato. 
 

23. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO: 

 
23.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá 
revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
23.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/93. 
 
23.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
 

24. DA RESCISÃO: 

 
24.1. A critério da prefeitura caberá rescisão contratual independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, quando a firma Contratada: 
 
a) Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais. 
b) Paralisar os serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração. 
c) Sub contratar total ou parcialmente o objeto contratado. 
d) Outros casos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
24.2. No caso de rescisão unilateral, por inadimplência da firma Contratada, à mesma 
caberá receber o valor dos serviços no limite do que fora executado. 
 
24.3. Em qualquer das hipóteses suscitadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA 
não reembolsará ou pagará a firma Contratada qualquer indenização ou outros direitos a 
seus empregados por força da Legislação Trabalhista e da Previdência Social. 
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25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
25.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 
da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam: 
 
25.1.1. Por atraso injustificado na execução dos serviços; 
 
25.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor da contratação; 
 
25.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinqüenta centésimos por 
cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem 
prejuízo das demais cominações legais; 
 
25.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre 
o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de 
atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o 
total dos dias em atraso. 
 
25.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato 
convocatório, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, 
as seguintes sanções: 
 
25.1.2.1. advertência, 
 
25.1.2.2. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem  
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura; 
 
25.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de 
registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT por 
prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
25.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso  IV do artigo 
87 da Lei  n.  8.666/93,  c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
 
25.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa contratada ou cobradas 
administrativa ou judicialmente. 
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25.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura. 
 
25.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
 
25.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 
 
25.5.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 
 
25.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 
 
25.7. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções 
administrativas previstas no item 25.1.2.3 e 25.1.2.4, deste edital, inclusive a reabilitação 
perante a Administração Pública. 
 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
26.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
 
26.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá anular ou revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
 
26.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital. 
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26.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
26.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
26.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT. 
 
26.7. O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
 
26.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e 
as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
PREGÃO. 
 
26.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da 
futura contratação. 
 
26.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em  
contrário. 
 
26.11. A Cópia do presente Edital do Pregão Presencial e de seus Anexos poderá ser 
obtida pelo site: www.itauba.mt.gov.br (Ícone: Licitação). 
 
26.12. Os envelopes não abertos, ficarão à disposição das licitantes para retirada na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, pelo período de 30 (trinta) dias, 
contados do encerramento da Licitação (transcorrido o prazo regulamentar para 
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os 
recursos interpostos), após o que a Prefeitura se reserva o direito de fragmentá-los. 
 
26.13. Fica eleito o Foro do Município de Itaúba/MT, para dirimir qualquer questão 
contratual ou editalícia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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27. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO: 

 
27.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 
seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 
 
ANEXO I – Termo de Referência (Do Objeto, Especificações e Quantidades); 
ANEXO II – Modelo de Formulário de Proposta de Preços; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de enquadramento como (ME) ou (EPP); 
ANEXO IV − Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação. 
ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais; 
ANEXO VI – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO VII – Minuta do Contrato; 
ANEXO VIII – Modelo de Recibo de Retira do Edital Via Internet; 

 
Itaúba - MT, 02 de Março de 2017.  

 
 

 
 

 __________________________________                       _______________________________ 
                   VALCIR DONATO                                 OTÁVIO LUIZ FIEL 
                  Prefeito Municipal                                                         Pregoeiro Oficial 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
MODALIDADE:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 016/2017 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. Locação de 01 (Um) Caminhão Compactador de Lixo para Prestar Serviços de Coleta e 
Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos Gerados pelo Município de Itaúba/MT, 
Conforme Exigências Constantes neste Termo de Referência. 
 
1.2. As propostas deverão ser apresentadas com base na quantidade e especificações dos 
serviços/veículo constantes neste Termo de Referência.  
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A contratação de empresa para locação de caminhão compactador de lixo para prestar 
serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos gerados pelo município de 

Itaúba/MT, visa atender ao pedido da Secretaria Municipal de Secretária Municipal De 
Infraestrutura, Obras E Urbanismo, para continuidade do serviço de coleta do dos resíduos 
sólidos urbano (domiciliares, comerciais e públicos). 
 
2.2 - As especificações constantes neste termo de referencia e as exigências editalícias são 
necessárias e imprescindíveis para a obtenção de serviços de qualidade comprovada e que 
atendam as necessidades do Município. 
 
3 – DA VISTORIA NO VEÍCULO 
 
3.1. A empresa vencedora do certame deverá proceder com a apresentação do veículo para 
vistoria e liberação para utilização na coleta dos resíduos sólidos urbanos, como segue: 
 
3.1.1. Apresentar, em data a ser agendada, o veículo oferecido no certame licitatório, para 
vistoria, análise e aprovação do mesmo, pela Comissão de Fiscalização dos Serviços, que 
será indicados os membros pela Secretaria Municipal De Infraestrutura, Obras E Urbanismo e 
nomeados em portaria. 
 
3.1.2. Verificada a situação de não aprovação do veículo, a empresa deverá apresentar novo 
veículo para vistoria no prazo de 02 (dois) dias e sendo novamente reprovado a empresa 
vencedora perde o direito de execução dos serviços, assumindo assim a segunda colocada. 
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3.1.3. O veículo deve possuir equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e 
tempo; 
 
3.1.4. Apresentar veículo com data de fabricação compreendida entre os anos de 2007 e 
2017, em ótimo estado de conservação, sendo o veículo destinado a coleta de resíduos 
sólidos urbanos, onde deverá ter, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação. 
 
3.1.5. O veículo deverá apresentar todos os equipamentos e requisitos obrigatórios 
estabelecidos pelo CONTRAN; 
 
4 – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. Os serviços serão prestados em diversos locais do município, abrangendo TODA A 
ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. A rota contendo dia e horário para a realização dos 

serviços será disponibilizado a empresa contratada através da Secretária Municipal De 
Infraestrutura, Obras E Urbanismo, após a assinatura do contrato. Além da coleta, a 
CONTRATADA deverá encaminhar os resíduos sólidos urbanos até o local indicado para 
destinação final, que fica a uma distância de aproximadamente 5 Km da cidade. 
 
4.2. A Contratada na época da execução do serviço deverá (preferencialmente) dispor de 
instalações complementares, providas inclusive de ferramental, estoque de componentes e 
peças de forma a poder garantir a regularidade e a manutenção do veículo e equipamentos.  
 
4.3. Deverá, igualmente, dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida 
a permanência do veículo e equipamentos em vias públicas, quando não estiver em serviço.  
 
4.4. A Contratada se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos 
equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos serviços contratados.  
 
4.5. Os serviços descritos serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos, com 
frequência diária ou alternada, não sendo permitido intervalo entre coletas com prazo superior 
à 48hs. 
 
4.6. A fim de se evitar transtornos à população, a contratada deverá manter a atual rota da 
coleta, frequência e turnos de coleta, podendo alterá-los após aprovação da Prefeitura 
Municipal. 
 
4.7. A coleta dos resíduos poderá ser executada inclusive nos feriados e dias santos, em 
qualquer condição climática. 
 
4.8. Após o final de cada itinerário de coleta, o veículo deverá ser encaminhado ao destino 
final, onde será procedida a sua descarga. 
  
4.9. A equipe trabalhará em turnos divididos em rotas de acordo com a demanda, sendo no 
horário de 07:00 ás 16:00 horas, podendo o horário ser ampliado conforme demanda da(s) 
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rota(s), ou seja o horário poderá ser estendido até a finalização da rota diária do município, 
sem a aplicação de ônus sobre o valor da locação. 
 
4.10. Especificação dos resíduos a serem recolhidos: Resíduos sólidos 
domiciliares/comerciais, devidamente acondicionados e resíduos sólidos originários de 
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços e comerciais, devidamente 
acondicionados.  
 
4.11. Competirá à Contratada a admissão de todo pessoal necessário ao desempenho dos 
serviços contratados (motorista, garis/catadores, encarregado/auxiliar), correndo por conta 
desta, todos os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza.  
 
4.12. Só poderão ser mantidos em serviços os empregados atenciosos e educados no 
tratamento dado ao munícipe, bem como cuidadosos com o bem público.  
 
4.13. A fiscalização terá direito de exigir dispensa de qualquer funcionário que tenha 
demonstrado comportamento prejudicial para com os serviços e ou com a população, a qual 
deverá se realizar dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
4.14. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedada ao pessoal da Contratada, a 
execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações.  
 
4.15. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas, a solicitação de gratificações e 
donativos de qualquer espécie.  
 
4.16. Caberá à Contratada apresentar, nos locais e no horário de trabalho, o caminhão, 
equipamentos, motorista/garis devidamente uniformizados.  
 
4.17. O efetivo mínimo estimado necessário à perfeita execução dos serviços descritos neste 
termo de referência será de: 01 Motorista de caminhão, 02 Garis, 01 Encarregado de Coleta, 
01 Caminhão coletor compactador (15m³). 
 
4.18. O motorista deverá exercer o comando da equipe se responsabilizando pelo seu 
desempenho, disciplina e cumprimento das normas, e deverá seguir rigorosamente o 
itinerário de coleta. 
 
4.19. O logotipo da PREFEITURA deverá estar adesivado nas portas do veículo, inclusive 
com os dizeres “A SERVIÇOS DA PREFEITURA”.  
 
4.20. Para a coleta dos resíduos de origem domiciliar, comercial, deverá ser adotado chassis 
de caminhão, com no máximo 10 (dez) anos de uso a partir da data de fabricação/ano de 
fabricação, equipado com caixa coletora compactadora, conforme especificação mínima 
abaixo.  
 
• Peso bruto total mínimo 17.000 kg;  
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• Equipado com caixa coletora compactadora de Resíduo Solido, montada adequadamente à 
capacidade do chassis;  
• Laterais da caixa em chapas lisas sem costelas;  
• Capacidade mínima de 15 m³ de Resíduo Sólido compactado na parte interna e de 1.00m3 
de lixo solto (não compactado) na praça de carga;  
• Com sistemas de esvaziamento/descarga automático, acionado da cabine;  
• Caixa coletora de chorume;  
• Dispositivo inferior de basculamento de contêiner; 
 • Dotada de suporte de pás e vassouras que constituem equipamentos obrigatórios; 
 • Giroflex contínuo do tipo flash para sinalização e iluminação, modelo aprovado pelo 
CONTRAN, a ser instalado na parte superior traseira da caixa; 
 • Adesivo refletivo nas laterais e partes superior traseira da caixa; 
 • Tomada de força duplicadora. 
 
4.21. Na cabine do veículo deverá ser instalada campainha, com acionamento pela traseira 
do equipamento, com o propósito de permitir que os coletores solicitem a sua parada 
imediata, sem que haja a necessidade do comando verbal; 
 
4.22. O veículo e equipamentos a serem utilizados nos serviços previstos neste termo de 
referência deverão respeitar as seguintes condições gerais: 
 
a) O veículo deverá estar equipado e utilizar: placa regulamentar, sinalizações e acessórios 
de segurança tais como adesivos traseiros (reflexivos), identificação da Contratada. 
 
b) Durante a execução do contrato, o veículo e equipamentos utilizados nos serviços, deverão 
apresentar-se em condições de atendimento dos limites estabelecidos em lei, para fontes 
sonoras, conforme legislação específica.  
 
c) A Contratada deverá manter o veículo e equipamentos em perfeitas condições de 
funcionamento, em especial quanto à manutenção, limpeza e acessórios de segurança. A 
verificação das condições de funcionamento será feita periodicamente, através de inspeção 
promovida pela Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.  
 
d) Em caso de quebra (defeito) do veículo (caminhão coletor) a empresa vencedora do 
certame deverá promover num prazo máximo de 06 (seis) horas a substituição do mesmo.  
 
e) A marca, o modelo, a capacidade e outras características do veículo e equipamentos 
propostos para a realização dos serviços, fica a critério da licitante respeitadas às condições 
previstas neste termo de referencia.  
 
f) O veículo automotor a ser utilizado pela Contratada, para a realização de cada tipo de 
serviço, deverá estar adequado e disponível para uso imediato, ou seja, o equipamento 
deverá estar devidamente instalado no chassis do veículo, e o conjunto em boas condições 
de operação. 
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g) A contratação dos referidos serviços deverá envolver o fornecimento pela licitante 
vencedora, do pessoal, veículo, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para a 
execução dos serviços. 
 
h) No caso do caminhão coletor que apresentar sistema (compartimento) de coleta de 
chorume que não esteja sendo utilizado corretamente ou apresentando defeito, ocasionando 
derramamento de líquido mal cheiroso nas vias, a empresa deverá ser responsabilizada pela 
limpeza da via (lavando com caminhão pipa) sem custos ao município. A contratada deverá 
imediatamente providenciar a manutenção do compartimento, evitando assim possíveis 
sansões administrativas, bem como multas ligadas a órgãos ambientais. 
 
4.23. Caso ocorra problema no caminhão compactador lixo, a empresa deverá substituir o 
mesmo imediatamente com as mesmas características técnicas da anterior, para que não 
haja interrupção na execução do serviço de coleta de lixo. 
 
4.24. A contratada se obrigará as suas expensas, a manutenção, correções ou reposições de 
peças defeituosas, o fornecimento de transporte, alojamento e alimentação para o motorista e 
mecânico que se fizerem necessários. 
 
4.25. Providenciar por suas custas, apoio para dar assistência ao seu veículo e pessoal, em 
eventuais trocas e peças e pneus e consertos.  
 
4.26. O pagamento do salário do motorista e demais funcionários e os encargos sociais e 
outras obrigações trabalhistas ficarão a cargo da empresa vencedora.  
 
4.27. O combustível, óleo lubrificante, peças e os pneus necessários ao funcionamento e 
desempenho do veículo ficarão por conta da CONTRATADA.  
 
4.28. O motorista do veículo deverá ser habilitado, conforme exige o Código Nacional de 
Trânsito.  
 
4.29. A empresa contratada deverá coletar os resíduos sólidos domésticos em todas as ruas 

e avenidas de acordo com os locais e horários determinado pela Secretária Municipal De 
Infraestrutura, Obras E Urbanismo.  
 
4.30. Caberá à contratada refazer os serviços sem ônus para a contratante, sempre que os 
serviços estiverem em desacordo ou qualidade inferior aos especificados no presente termo 
de referência. 
 
4.31. A contratada deverá, para elaboração de suas propostas, observar o disposto na 
convenção coletiva celebrada entre o sindicato da categoria e o sindicato patronal, 
reconhecida pelo Ministério o Trabalho.  
 
4.32. A contratada deverá fornecer todo o equipamento de proteção individual, conforme o 
previsto nas especificações constantes acima: (em todos os casos a norma principal do 
ministério do trabalho específica prevalecerá sobre o equipamento mínimo acima 
relacionado).  
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4.33. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do pessoal da 
contratada, a execução de outras tarefas que não sejam objeto deste certame;  
 
4.34. A licitante vencedora será responsável pela lavagem e desinfecção diária do veículo 
locado e equipamentos utilizados para a realização dos serviços, com produtos específicos 
para este fim.  
 
4.35. Quando não houver possibilidade de acesso do veículo coletor à via publica, a coleta 
deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos 
apresentados na via pública e transportá-los até o veículo coletor.  
 
5 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. O serviço de coleta dos resíduos sólidos urbanos deverá ser realizado pela 
CONTRATADA pelo período de 09 (nove) meses, 06 (seis) dias por semana, sendo de 
segunda à sábado, com início dos trabalhos a partir da data de assinatura do contrato até o 
dia 31/12/2017. 
 
5.2. Aos sábados os serviços de coleta dos resíduos sólidos urbanos serão realizados 
somente até 12:00 (doze) horas. 
 
5.3. A empresa vencedora deverá dispor de pessoal treinado, capacitado e habilitado para 
execução dos serviços contratados, bem como, de veiculo e todos os equipamentos. 
 
5.4. O caminhão a ser locado deverá estar em conformidade com o exigido no edital, 
devidamente fiscalizado por responsável da Prefeitura. A empresa terá o prazo de até 03 
(três) dias, a contar da assinatura do contrato e emissão da Ordem de Fornecimento, para 
inicio da prestação dos serviços. 
 
6 – PAGAMENTO 
 
6.1. Os pagamentos referente ao objeto desta licitação serão efetuados mensalmente, até o 
10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, com o devido ateste  

da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras E Urbanismo de Itaúba/MT, e a vista da 
documentação fiscal fornecida pelo licitante. 
 
6.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 
 
6.3. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços. 
 
7. DO VALOR DO ORÇAMENTO 
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7.1 – O valor máximo admissível para contratação dos serviços do presente termo, elaborado 
com base na média dos preços praticados no mercado, é de R$ 313.005,42 (trezentos e treze 
mil cinco reais e quarenta e dois centavos) assim constituído: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO VEÍCULO / SERVIÇOS UNID. 
QTIDE DE 

MESES 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 

01 

Locação de 01 (um) veículo tipo caminhão 
compactador de lixo para recolhimento de 
resíduos sólidos urbanos, ano de 
fabricação a partir de 2007, capacidade de 
carga para no mínimo 15 M3 por viagem, 
com dispositivo lifter, com capacidade de 
1000 kg, acompanhado de motorista/garis 
devidamente uniformizados no padrão 
estipulado pelo município, e jornada de 
trabalho de segunda a sábado, 08 horas 
diárias, combustível e manutenção por 
conta da CONTRATADA. 
 

SÇ 09 34.778,38 313.005,42 

  TOTAL GERAL  
  

313.005,42 

 
Itaúba - MT, 02 de Março de 2017. 

 
 
 

__________________________________ 
OTÁVIO LUIZ FIEL 

Pregoeiro Oficial 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
ANEXO II – MODELO FORMULÁRIO DE PROPOSTA  

 

CARTA PROPOSTA 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT. 
A/C:  DO PREGOEIRO OFICIAL  
ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social da Empresa: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: CEP:  Município: 

Telefones: E-mail: 

 

Prezados Senhores: 
 

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta referente à licitação em 
epígrafe, objetivando a locação de 01 (um) caminhão compactador de lixo para prestar 
serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos gerados pelo município de 
Itaúba/MT, conforme especificações dos serviços/veiculo descritas abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO VEÍCULO / SERVIÇOS 
MARCA / 

MODELO / ANO 
DO VEÍCULO 

UNID. 
QTIDE DE 

MESES 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 

01 

Locação de 01 (um) veículo tipo 
caminhão compactador de lixo para 
recolhimento de resíduos sólidos 
urbanos, ano de fabricação a partir de 
2007, capacidade de carga para no 
mínimo 15 M3 por viagem, com 
dispositivo lifter, com capacidade de 
1000 kg, acompanhado de 
motorista/garis devidamente 
uniformizados no padrão estipulado 
pelo município, e jornada de trabalho 
de segunda a sábado, 08 horas 
diárias, combustível e manutenção 
por conta da CONTRATADA. 

 

SÇ 09   

  TOTAL GERAL   
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Preço Total da Proposta: R$ ________________   (valor numérico e valor por extenso ) 
Condições de Pagamento:________________________                               
Prazo de Execução:____________________________________ 
Validade da Proposta: ___________________________ 
 
Declaro para fins de participação no Pregão Presencial nº 016/2017, que nos preços propostos 
encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão. 
                                                 

Local  e  Data 
 

(Assinatura e Identificação do Licitante) 
C/ CARIMBO – CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 
A empresa ____________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _______, por 
intermédio de seu contador Sr.(a) ______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
____________ e CPF n º ______________, DECLARA, para fins do disposto no item 3.2 do 
Edital do Pregão Presencial nº 016/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 
penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada: 
 
(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006; 
 
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. 

 
Local e Data 

 
__________________________________________________ 

(Assinatura do Contador da empresa com nº do CRC) 
 
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição 
jurídica da empresa licitante. 
 
 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
ANEXO IV – MOD. DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

 

 
 
A empresa ___________(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº _______, sediada 
______ (Endereço Completo), neste ato representada pelo Sr (a) __________, portador da 
carteira de identidade RG nº _________ e do CPF nº _________, Declara para todos os fins 
de direito, que conhece as especificações do Edital de Pregão Presencial nº 016/2017 e que 
temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, 
inclusive as demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para 
fins habilitação. 
 

Local e Data 
 
 
 

(assinatura e identificação do representante) 
Representante Legal 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
ANEXO V – MOD. DE DECLARAÇÃO DE CUMPR. DE REQUISITOS LEGAIS 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 

A empresa _______________, com sede à _____________, na cidade de 
___________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, por intermédio de 
seu representante legal Sr.(a) _______________________, Cargo, portador da Carteira de 
Identidade RG nº __________ e do CPF nº __________, em cumprimento ao solicitado no 
Edital de Pregão Presencial nº 016/2017, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
• Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou 
suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos 
contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação; 
 
• Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo 27, da Lei n. 8666/1993, com 
redação determinada pela Lei n.  9.854/1999. 
 
• Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções técnicas, 
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º  da Lei n. 
8666/93). 
 

Local e Data 
 

(assinatura e identificação do representante) 
Representante Legal 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 

 (  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
ANEXO VI – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

CREDENCIAMENTO 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

 
A empresa ______________________, com sede à ______________________, na cidade de 
_________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr.(a) _______________________, Cargo, portador da Carteira de 
Identidade RG nº __________ e do CPF nº __________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) _______, 
_______________ (cargo), portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 
_____________________ e do CPF n º ______________________, para representá-la 
perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT, na Licitação realizada sob a 
modalidade de Pregão Presencial nº 016/2017, podendo rubricar documentos e propostas, 
formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive 
interpor e desistir de recursos em todas as fases do procedimento licitatório em questão. 

 
Local e Data 

 
 

(assinatura e identificação do representante) 
Representante Legal 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 

OBS.: 
1) Este credenciamento deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Reconhecer firma da assinatura do representante Legal 
 
 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAÚBA – MT E A EMPRESA ________. 
   
Nº: ___/2017 
 
Por este instrumento de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, que fazem as 
partes, de um lado, como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE ITAÚBA-MT, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.238.961/0001-27, com sede na Av. 
Tancredo Neves, nº 799, Bairro Centro, CEP 78.510-000, na cidade de Itaúba/MT, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. VALCIR DONATO, brasileiro, casado, portador 
da Carteira de Identidade RG nº 13185098 SSP/MT e do CPF nº 930.046.561-91, residente e 
domiciliado na Rua Márcio Perin, nº 1511, Centro, na cidade de Itaúba/MT;  e de outro lado, 
como  CONTRATADA, a empresa  ____________,  com  CNPJ/MF  nº __________,  com 
sede na Av. _______,  nº ___,  Bairro ____, na cidade de _____, Estado de _________,  
neste  ato  representada  por  seu  representante   ________,  ________,  residente na cidade 
de _____/____;  têm entre si justo e contratado o que se segue e mutuamente concordam: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente contrato consiste na locação de 01 (um) caminhão compactador 
de lixo para prestar serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos 
gerados pelo município de Itaúba/MT. 
 
1.2. A prestação dos referidos serviços será de acordo com a necessidade da Prefeitura 

Municipal de Itaúba/MT, sob coordenação e orientação da Secretária Municipal De 
Infraestrutura, Obras E Urbanismo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
   
2.1. Os serviços serão prestados em diversos locais do município, abrangendo TODA A 
ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. A rota contendo dia e horário para a realização dos 

serviços será disponibilizado a CONTRATADA através da Secretária Municipal De 
Infraestrutura, Obras E Urbanismo, após a assinatura do contrato. Além da coleta, a 
CONTRATADA deverá encaminhar os resíduos sólidos urbanos até o local indicado para 
destinação final, que fica a uma distância de aproximadamente 5 Km da cidade. 
 
2.2. A Contratada na época da execução do serviço deverá (preferencialmente) dispor de 
instalações complementares, providas inclusive de ferramental, estoque de componentes e 
peças de forma a poder garantir a regularidade e a manutenção do veículo e equipamentos.  
 
2.3. Deverá, igualmente, dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida 
a permanência do veículo e equipamentos em vias públicas, quando não estiver em serviço.  
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2.4. A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as 
suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações 
relativas aos equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos serviços 
contratados.  
 
2.5. Os serviços descritos serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos, com 
frequência diária ou alternada, não sendo permitido intervalo entre coletas com prazo superior 
à 48hs. 
 
2.6. A fim de se evitar transtornos à população, a CONTRATADA deverá manter a atual rota 
da coleta, frequência e turnos de coleta, podendo alterá-los após aprovação da Prefeitura 
Municipal. 
 
2.7. A coleta dos resíduos poderá ser executada inclusive nos feriados e dias santos, em 
qualquer condição climática. 
 
2.8. Após o final de cada itinerário de coleta, o veículo deverá ser encaminhado ao destino 
final, onde será procedida a sua descarga. 
  
2.9. A equipe trabalhará em turnos divididos em rotas de acordo com a demanda, sendo no 
horário de 07:00 ás 16:00 horas, podendo o horário ser ampliado conforme demanda da(s) 
rota(s), ou seja o horário poderá ser estendido até a finalização da rota diária do município, 
sem a aplicação de ônus sobre o valor da locação. 
 
2.10. Especificação dos resíduos a serem recolhidos: Resíduos sólidos 
domiciliares/comerciais, devidamente acondicionados e resíduos sólidos originários de 
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços e comerciais, devidamente 
acondicionados.  
 
2.11. Competirá à CONTRATADA a admissão de todo pessoal necessário ao desempenho 
dos serviços contratados (motorista, garis/catadores, encarregado/auxiliar), correndo por 
conta desta, todos os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza.  
 
2.12. Só poderão ser mantidos em serviços os empregados atenciosos e educados no 
tratamento dado ao munícipe, bem como cuidadosos com o bem público.  
 
2.13. A fiscalização terá direito de exigir dispensa de qualquer funcionário que tenha 
demonstrado comportamento prejudicial para com os serviços e ou com a população, a qual 
deverá se realizar dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
2.14. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedada ao pessoal da 
CONTRATADA, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações.  
 
2.15. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas, a solicitação de gratificações e 
donativos de qualquer espécie.  
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2.16. Caberá à CONTRATADA apresentar, nos locais e no horário de trabalho, o caminhão, 
equipamentos, motorista/garis devidamente uniformizados.  
 
2.17. O efetivo mínimo estimado necessário à perfeita execução dos serviços descritos neste 
termo de referência será de: 01 Motorista de caminhão, 02 Garis, 01 Encarregado de Coleta, 
01 Caminhão coletor compactador (15m³). 
 
2.18. O motorista deverá exercer o comando da equipe se responsabilizando pelo seu 
desempenho, disciplina e cumprimento das normas, e deverá seguir rigorosamente o 
itinerário de coleta. 
 
2.19. O logotipo da PREFEITURA deverá estar adesivado nas portas do veículo, inclusive 
com os dizeres “A SERVIÇOS DA PREFEITURA”.  
 
2.20. Para a coleta dos resíduos de origem domiciliar, comercial, deverá ser adotado chassis 
de caminhão, com no máximo 10 (dez) anos de uso a partir da data de fabricação/ano de 
fabricação, equipado com caixa coletora compactadora, conforme especificação mínima 
abaixo.  
 
• Peso bruto total mínimo 17.000 kg;  
• Equipado com caixa coletora compactadora de Resíduo Solido, montada adequadamente à 
capacidade do chassis;  
• Laterais da caixa em chapas lisas sem costelas;  
• Capacidade mínima de 15 m³ de Resíduo Sólido compactado na parte interna e de 1.00m3 
de lixo solto (não compactado) na praça de carga;  
• Com sistemas de esvaziamento/descarga automático, acionado da cabine;  
• Caixa coletora de chorume;  
• Dispositivo inferior de basculamento de contêiner; 
 • Dotada de suporte de pás e vassouras que constituem equipamentos obrigatórios; 
 • Giroflex contínuo do tipo flash para sinalização e iluminação, modelo aprovado pelo 
CONTRAN, a ser instalado na parte superior traseira da caixa; 
 • Adesivo refletivo nas laterais e partes superior traseira da caixa; 
 • Tomada de força duplicadora. 
 
2.21. Na cabine do veículo deverá ser instalada campainha, com acionamento pela traseira 
do equipamento, com o propósito de permitir que os coletores solicitem a sua parada 
imediata, sem que haja a necessidade do comando verbal; 
 
2.22. O veículo e equipamentos a serem utilizados nos serviços previstos neste contrato 
deverão respeitar as seguintes condições gerais: 
 
a) O veículo deverá estar equipado e utilizar: placa regulamentar, sinalizações e acessórios 
de segurança tais como adesivos traseiros (reflexivos), identificação da Contratada. 
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b) Durante a execução do contrato, o veículo e equipamentos utilizados nos serviços, deverão 
apresentar-se em condições de atendimento dos limites estabelecidos em lei, para fontes 
sonoras, conforme legislação específica.  
c) A Contratada deverá manter o veículo e equipamentos em perfeitas condições de 
funcionamento, em especial quanto à manutenção, limpeza e acessórios de segurança. A 
verificação das condições de funcionamento será feita periodicamente, através de inspeção 
promovida pela Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.  
 
d) Em caso de quebra (defeito) do veículo (caminhão coletor) a empresa vencedora do 
certame deverá promover num prazo máximo de 06 (seis) horas a substituição do mesmo.  
 
e) A marca, o modelo, a capacidade e outras características do veículo e equipamentos 
propostos para a realização dos serviços, fica a critério da contratada respeitadas às 
condições previstas neste contrato.  
 
f) O veículo automotor a ser utilizado pela Contratada, para a realização de cada tipo de 
serviço, deverá estar adequado e disponível para uso imediato, ou seja, o equipamento 
deverá estar devidamente instalado no chassis do veículo, e o conjunto em boas condições 
de operação. 
 
g) A contratação dos referidos serviços deverá envolver o fornecimento pela CONTRATADA, 
do pessoal, veículo, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para a execução dos 
serviços. 
 
h) No caso do caminhão coletor que apresentar sistema (compartimento) de coleta de 
chorume que não esteja sendo utilizado corretamente ou apresentando defeito, ocasionando 
derramamento de líquido mal cheiroso nas vias, a empresa deverá ser responsabilizada pela 
limpeza da via (lavando com caminhão pipa) sem custos ao município. A contratada deverá 
imediatamente providenciar a manutenção do compartimento, evitando assim possíveis 
sansões administrativas, bem como multas ligadas a órgãos ambientais. 
 
2.23. Caso ocorra problema no caminhão compactador lixo, a empresa deverá substituir o 
mesmo imediatamente com as mesmas características técnicas da anterior, para que não 
haja interrupção na execução do serviço de coleta de lixo. 
 
2.24. A CONTRATADA se obrigará as suas expensas, a manutenção, correções ou 
reposições de peças defeituosas, o fornecimento de transporte, alojamento e alimentação 
para o motorista e mecânico que se fizerem necessários. 
 
2.25. Providenciar por suas custas, apoio para dar assistência ao seu veículo e pessoal, em 
eventuais trocas e peças e pneus e consertos.  
 
2.26. O pagamento do salário do motorista e demais funcionários e os encargos sociais e 
outras obrigações trabalhistas ficarão a cargo da CONTRATADA.  
 
2.27. O combustível, óleo lubrificante, peças e os pneus necessários ao funcionamento e 
desempenho do veículo ficarão por conta da CONTRATADA.  
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2.28. O motorista do veículo deverá ser habilitado, conforme exige o Código Nacional de 
Trânsito.  
2.29. A empresa CONTRATADA deverá coletar os resíduos sólidos domésticos em todas as 

ruas e avenidas de acordo com os locais e horários determinado pela Secretária Municipal 
De Infraestrutura, Obras E Urbanismo.  
 
2.30. Caberá à contratada refazer os serviços sem ônus para a CONTRATANTE, sempre que 
os serviços estiverem em desacordo ou qualidade inferior aos especificados no presente 
contrato. 
 
2.31. A CONTRATADA deverá, observar o disposto na convenção coletiva celebrada entre o 
sindicato da categoria e o sindicato patronal, reconhecida pelo Ministério o Trabalho.  
 
2.32. A CONTRATADA deverá fornecer todo o equipamento de proteção individual, conforme 
o previsto nas especificações constantes acima: (em todos os casos a norma principal do 
ministério do trabalho específica prevalecerá sobre o equipamento mínimo acima 
relacionado).  
 
2.33. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do pessoal da 
CONTRATADA, a execução de outras tarefas que não sejam objeto deste certame;  
 
2.34. A CONTRATADA será responsável pela lavagem e desinfecção diária do veículo locado 
e equipamentos utilizados para a realização dos serviços, com produtos específicos para este 
fim.  
 
2.35. Quando não houver possibilidade de acesso do veículo coletor à via publica, a coleta 
deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos 
apresentados na via pública e transportá-los até o veículo coletor.  
  
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3.1. A presente contratação se dá em regime de prestação de serviços sem vínculo 
empregatício, por regime de preço global. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
4.1. Fica estipulado entre as partes o valor de R$ ______(extenso), que serão pagos em 
_____(extenso) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ _______(extenso) cada, 
com vencimento sempre até o __________ dia útil do mês subsequente ao vencido. 
 
4.2. Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação da documentação fiscal, 
devidamente atestada pela administração. 
 
4.3. O pagamento dos serviços contratados fica condicionado à apresentação pela 
CONTRATADA, dos seguintes documentos: 
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a) CRF – Certidão de regularidade do FGTS; 
b) CND – Certidão Negativa de Débitos, expedida pela RFB/PGFN; 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. O serviço de coleta dos resíduos sólidos urbanos deverá ser realizado pela 
CONTRATADA pelo período de ____ meses, 06 (seis) dias por semana, sendo de segunda à 
sábado, com início dos trabalhos a partir da data de assinatura do contrato até o dia 
__/___/2017. 
 

5.2. Aos sábados os serviços de coleta dos resíduos sólidos urbanos serão realizados 
somente até ____ horas. 
 

5.3. A empresa vencedora deverá dispor de pessoal treinado, capacitado e habilitado para 
execução dos serviços contratados, bem como, de veiculo e todos os equipamentos. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA 
     

6.1. O presente contrato terá vigência a partir do dia de sua assinatura até o dia ___ de _____ 
de 2017, podendo ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos da 
legislação pertinentes à licitações e contratos públicos, bem como poderá ser prorrogado por 
termo aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57 §1º da Lei Federal nº 8.666/93, mediante 
prévia justificativa. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

7.1. Caso se façam necessárias, as mesmas serão objeto de estudos pelas partes, e só 
efetivadas de mútuo acordo. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

8.1. As despesas decorrentes deste instrumento, correrão por conta da classificação e 
dotações orçamentárias abaixo especificadas, e consignadas no Orçamento Programa 
previsto para o corrente  exercício, na seguinte Rubrica:   
 

Código: 472 
Órgão: 09 – Secretaria Mun. de Infra Estrutura Obras e Urbanismo 
Unidade: 001– Secretaria Mun. de Infra Estrutura Obras e Urbanismo 
Projeto/Atividade: 2056 – Manutenção de Serviços em Geral 
Elemento de Despesa: 3390.39.00.00 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
 
 

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

9.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 

9.1.1. Fornecer o veículo, equipamentos e ferramentas de trabalho necessárias à realização 
dos serviços contratados, mantendo-os em boas condições para realização dos serviços, 
observar a legislação de trânsito incluindo os requisitos exigidos no termo de referencia 
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constante do Edital, arcar com a totalidade dos custos e despesas com combustíveis, 
lubrificantes, pedágios, manutenção do veículo, pagamento do motorista e outros  
funcionários ou prestadores de serviços, taxas, multas, indenizações de qualquer espécie, 
seguros,  danos materiais e/ou pessoais causados à terceiros, inerentes á prestação dos 
serviços contratados  especificados na Cláusula Primeira deste termo. 
9.1.2. Responsabilizar-se pela segurança e pela saúde dos funcionários à seu serviço na 
execução deste Contrato, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, 
quer sejam  municipais,  estaduais ou  federais,  bem  como  pelo  seguro  para  garantia  de  
pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando  
solicitados,  todos  e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 
9.1.3. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos  termos do artigo 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA 
intentarem  reclamações  trabalhistas contra a CONTRATANTE. 
9.1.4. Obrigar-se pela seleção, treinamento, capacitação, habilitação, contratação, registro 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas 
pelas Leis Trabalhistas, de Trânsito, Sociais e Previdenciárias. 
9.1.5. Providenciar afastamento imediato dos serviços prestados ou dos locais onde os 
serviços estão sendo prestados, de qualquer empregado cuja permanência seja pela 
CONTRATANTE considerada  inconveniente. 
9.1.6. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objetos do presente Contrato. 
9.1.7. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura 
Municipal de Itaúba/MT. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a 
Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas 
responsabilidades legais e contratuais assumidas. 
9.1.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos serviços; 
9.1.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado, habilitado e 
idôneo, e que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
9.1.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

10.1. São obrigações da CONTRATANTE:   
 

10.1.1. Coordenar, orientar, e gerenciar a forma de prestação dos serviços, e atestar o 
recebimento dos serviços através do fiscal de contrato. 
10.1.2. fornecer todas as informações para que a CONTRATADA preste seus serviços à 
contento; 
10.1.3. efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato 
depois do recebimento das Notas Fiscais. 
10.1.4. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do Contrato, nos  
termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93. 
10.1.5. aplicar as penalidades contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
CONTRATADA; 
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10.1.6.Paralisar a execução, caso os empregados da contratada não estejam utilizando os 
equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES E MULTAS CONTRATUAIS 
 

11.1. Fica atribuída a CONTRATADA em caso de não cumprimento com as suas obrigações 
assumidas ou preceitos legais através do presente instrumento as seguintes penalidades: 
 
a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 
sobre o valor da contratação; 
 

b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), 
sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das 
demais cominações legais; 
 

c) No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor 
devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% 
(quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em 
atraso. 
 

11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial dos serviços, a Administração poderá aplicar à 
CONTRATADA, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 
 

a) Advertência por escrito; 
 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem  embargo de 
indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura; 
 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com 
a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral 
no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT por prazo não superior a 
02 (dois) anos. 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso  IV do artigo 87 da Lei  n.  
8.666/93,  c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
 

11.3. Se a CONTRATADA não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, o respectivo valor 
será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura; 
 

11.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura. 
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11.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
 

11.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo; 
 
11.7. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas 
previstas no item 11.2. letras “c” e “d”, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
12.1. Pelo regime Jurídico dos Contratos Administrativos, instituído no Art. 58, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e seus complementos, ficam conferidos à CONTRATANTE prerrogativas  
para a rescisão unilateral do presente instrumento, independente de Notificação  ou  
Interpelação  Judicial,  pelos  seguintes  motivos: 
 

a)-  no  caso de dolo, simulação ou fraude na prestação dos serviços; 
b)- inobservância das normas, leis e diretrizes que regem  a presente contratação; 
c)- o  não cumprimento de cláusulas  contratuais,  especificações,  regulamentos ou prazos; 
d)- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, regulamentos ou prazos; 
e)- a lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
prestação dos serviços  nos  prazos  estipulados; 
f)- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas   
g)- a ocorrência de caso  fortuito ou de força  maior, regularmente  comprovada,  que  impeça  
a execução do presente  contrato; 
h)- por iniciativa das partes, mediante notificação por escrito, com prazo nunca inferior a 30 
(trinta) dias, desde que  todos  os  compromissos  assumidos estejam cumpridos até tal data. 
   

12.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no Art. 77, da Lei 
Federal 8.666/93, e assume integral responsabilidade por todos os prejuízos  que  a rescisão 
por sua culpa  acarretar, além do pagamento da multa contratual estabelecida neste termo.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

13.1. A CONTRATANTE, exercerá o acompanhamento da execução do contrato, designando 
formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal do Contrato, que promoverá o 
acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, 
anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte 
contratada, cabendo-lhe o recebimento e “atesto” dos serviços e o encaminhamento das 
notas fiscais para pagamento na forma estabelecida neste contrato. 
 

13.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com 
a  execução do objeto deste Contrato, serão registradas, pela CONTRATANTE,  no livro  de  
ocorrências,  constituindo tais registros, documentos legais. 
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 FLS N°_________ 

 
_____________ 
VISTO SERVIDOR 

13.3. Fica designado através da Portaria nº __/2017 os servidores abaixo para assistir e 
subsidiar o gestor do contrato indicado na epígrafe. 
 

SERVIDOR NOME MATRÍCULA 

TITULAR   

SUPLENTE   

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO PROCESSO  
 
14.1. O presente contrato é decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão 
Presencial nº  __/2017. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

15.1. O objeto do presente contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em 

parte, a não ser mediante prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. Este contrato obedecerá às determinações da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8883/94 
e demais disposições aplicáveis quando couber. 
 

16.2. A CONTRATADA declara não ter nenhum impedimento legal para exercer suas 
atividades comerciais, se responsabilizando integralmente por esta informação.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS CERTIDÕES 
 

17.1. Foram apresentadas as certidões obrigatórias exigidas por Lei conforme abaixo: 
 

CERTIDÃO Data Emissão Data de validade Nº da Certidão 

FGTS    

RFB/PGFN    
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO  
 

18.1. Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias  oriundas 
do presente  instrumento, é o da Comarca  de ______,  por  mais  privilegiado  que  outro  
possa ser. 
 

18.2. E por estarem justos e contratados, as partes passam a assinar o presente instrumento 
por si e  seus  sucessores, em  ______(_________) vias de igual teor e forma, rubricadas 
para todos os fins de direito na presença de _____(________) testemunhas. 
 

Itaúba/MT,   ________   de __________   de   ______ 
  
 

_______________________                                                            ________________________ 
CONTRATANTE                                                                                   CONTRATADA 
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 FLS N°_________ 

 
_____________ 
VISTO SERVIDOR 

 
Testemunhas: 
 
________________________                               ________________________ 
Testemunha                                                     Testemunha 
 CPF:                          CPF:  

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 
ANEXO VIII – MODELO DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

 

 

 

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL VIA INTERNET 
 
 

Razão social:  

Nome Fantasia:  

Endereço / CEP / Cidade:  

Telefone/Fax:  

CNPJ:  

Inscrição Estadual:  

Contato (nome):  
 
 
 
 

Objeto: LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, Conforme Exigências 
Constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Presente Edital. 
 
 
Recibo: Recebi do MUNICÍPIO DE ITAÚBA-MT, o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 016/2017, cuja realização será às 08:00 horas/minutos (Horário de Mato Grosso), do 
dia 20/03/2017, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúba-MT, Sito a Av. 
Tancredo Neves, nº 799, Centro, CEP. 78.510-000, Itaúba-MT. 
 
 
Local_______,______ de _________________ de 2017. 
 
 
 
 
Assinatura ________________________________________. 


