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EDITAL Nº. 079/2012 

TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2012 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
INDIVISÍVEIS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE ARIRANHA/SP, de 
acordo com as especificações do memorial descritivo e demais disposições deste edital. 
 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
ÓRGÃO(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
 
DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
19/11/2012 às 10:00 horas. 
 
Local: Rua Barão do Rio Branco, 152 
 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
constituída nos termos da Portaria nº. 002/2010, usando das atribuições que lhe são conferidas, 
faz saber que, após autorização da SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS fica aberta 
até as 10:00 horas do dia 19/11/2012, a Tomada de Preço instaurada sob nº. 004/2012, que será 
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. A pasta contendo a copia deste Edital e seus anexos poderá ser consultada ou obtida, 
gratuitamente, junto à Comissão de Licitações, na Rua Dr. Oliveira Neves, nº.476, 
ARIRANHA/ SP, de segunda a sexta-feira, no horário da 13h00min às 16h00min, mediante a 
solicitação formal e apresentação de um CD-ROOM ou PEN-DRIVE para cópia dos arquivos. 
 
1.2. A apresentação da proposta implicará no pleno conhecimento, por parte da proponente, das 
condições expressas neste Edital e em seus Anexos, não sendo aceita sob qualquer hipótese, 
alegação de seu desconhecimento, em qualquer de suas fases. 
 
1.3. A Comissão de Licitação permanecerá à disposição das interessadas, para esclarecer 

quaisquer dúvidas e prestar informações, no horário de funcionamento, no endereço situado 
na Rua Dr. Oliveira Neves, nº.476, ARIRANHA/ SP com pré agendamento ou mediante 
protocolo junto a Comissão de Licitação. 

 
 
II - DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços 
indivisíveis de Limpeza Urbana no Município de Ariranha, de acordo com as especificações do 
memorial descritivo e demais disposições deste edital. 
 
III – DOS PRAZOS 
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3.1. O Prazo da contratação será de 12 (doze) meses, prorrogáveis por período não superior a 60 
(sessenta) meses, contando a partir da assinatura do contrato. 
 
3.2. O prazo para assinatura do Contrato é de até 10 (dez) dias, contados da data da publicação 
da homologação da respectiva licitação. 
 
3.3. O prazo para o início de cada um dos serviços é de até 30 (trinta) dias a partir da entrega da 
“Ordem de Serviços”. 
 
3.4. A empresa vencedora somente executará os serviços mediante solicitação e ordem de 
serviços. 
 
IV – DA PARTICIPAÇÃO  
 
4.1. Poderão participar desta licitação as empresas que: 
 
4.1.1. Atendam todas as exigências deste Edital e de seus anexos. 
 
4.2 Será vedada a participação de empresas: 
 
4.2.1. Declaradas inidôneas para licitar e contratar com o Poder Público, em Órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 
 
4.2.2. Suspensas de participar de licitações, transacionar ou contratar com quaisquer 
Administrações Pública ou seus órgãos descentralizados; 
 
4.2.3. Que estejam sob processo de concordata ou falência; 

 
4.2.4. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
4.2.5. Empresas das quais participe, seja a título for, servidor público municipal de Ariranha/SP. 
 
4.2.6. Empresas que tenham vínculos impeditivos, conforme definido pelo artigo 9º da Lei nº. 
8666/93, com esta Prefeitura; 
 
4.2.7. Para participar do certame, a licitante deverá enviar um Representante, na data de visita 
técnica, que obrigatoriamente vistoriará diversos pontos do Município de Ariranha, a fim de 
tomar conhecimento destes, sendo que para tanto, deverá entrar em contato com o Sr. Helio 
Francisco Lopreto, na Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Dr. Oliveira Neves, 
nº.476, ARIRANHA/SP., nesta cidade, fone (17) 3576-9200, até o 5º dia útil anterior da data da 
entrega dos envelopes de documentação e proposta comercial para agendamento da mesma. 
 
4.2.8. Após realização da vistoria será lavrado pelo servidor responsável o respectivo Termo de 
Vistoria, cujo modelo segue no Anexo VII. Tal documento na forma original deverá integrar o 
envelope nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.2.9. O atestado de Visita técnica emitido pela Secretaria Municipal de Obras deverá ser 
emitido em nome do Representante da Empresa, na data da visita. 
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4.2.10. Os documentos de comprovação de representação com a empresa licitante deverão ser 
apresentados no ato da visita e serão retidos pelo representante da Prefeitura para arquivamento 
na pasta do presente processo licitatório. 
 
4.2.11. A representação perante a empresa será comprovado, através de cópia autenticada: 
 
a) quando sócio: última alteração contratual; 
 
b) quando funcionário do quadro permanente: Carteira de Trabalho; 
 
c) Contrato de Prestação de Serviços; 
 
d) Procuração pública ou privada. 
 
 
V – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DE SEU CONTEÚDO 
 
5.1. Os proponentes interessados deverão apresentar 02 (dois) envelopes, sendo envelope 01 
(um) para documentos e o envelope 02 (dois) para proposta de preço, hermeticamente fechado, 
opaco e rubricado no lacre, contendo os seguintes dizeres: 
 
  

ENVELOPE Nº. 01- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
Tomada de Preço nº. 004/2012 
Proponente: __________________________ 

 
 

ENVELOPE Nº. 02- PROPOSTA COMERCIAL  
Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
Tomada de Preço nº. 004/2012 

   Proponente: __________________________ 
 
5.2. Os envelopes deverão estar sobrescritos, no mínimo, com a titulação de seu conteúdo, nome 
da Prefeitura Municipal de Ariranha/SP, número desta Tomada de Preço e o respectivo objeto, 
assim como o nome da proponente. 

 
5.3. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Nº. 01 e a PROPOSTA 
COMERCIAL Nº. 02 deverão ser entregues, impreterivelmente, até as 10h00mim do dia 
19/11/2012, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Ariranha/SP, sendo que 
a abertura do envelope DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/ METODOLOGIA ocorrerá no 
mesmo dia, podendo utilizar do prazo para leitura e analise. 
 
5.3.1. A Prefeitura Municipal de Ariranha/SP não se responsabilizará pelos envelopes enviados 
pelos correios e/ou entregues fora do prazo estipulado. 

 
5.4. Imediatamente após o encerramento deste prazo, não mais serão aceitos e recebidos 
envelopes, nem autorizados aos que já entregues, sendo que no mesmo horário e local será dado 
inicio aos trabalhos na presença dos representantes legais e demais interessados. 
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5.5. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de quaisquer documentação 
exigidos neste edital que não tenham sido apresentados juntamente com o envelopes. 
 
VI – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
6.1. O envelope nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – deverá conter a 
documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico-
financeira, à regularidade física e ao cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da 
Constituição da República, em conformidade com o previsto a seguir: 
 
6.2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica consiste em: 
 
 6.2.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores, devidamente 
registrados no caso de sociedades comerciais e, em sendo uma sociedade por ações, deverá 
acompanhar a Ata de eleição de seus administradores. Havendo ato consolidado, deverá a 
empresa apresentar o contrato social e a última alteração contratual; 
 
6.2.2. Inscrição do Ato Constitutivo, em sendo sociedade civil, acompanhada da prova da 
diretoria em vigor; 
 
6.2.3. Declaração assinada pelo responsável da licitante de que não outorga trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
modelo constante si Anexo IV, em cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da 
Constituição da República, 
 
6.3. A documentação relativa à Qualificação Técnica consiste em: 
 
6.3.1. Certidão de Registro da Empresa e seus respectivos RTs (Responsáveis Técnicos), junto 
ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 
 
6.3.2. Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado no CREA, acompanhado de suas respectivas Certidão de Acervo Técnico – CAT 
específicas para o(s) serviço(s), referido(s) no Atestado, comprovando que o profissional, que 
será o Responsável Técnico, executou os seguintes serviços: 
 
1 - Coleta de lixo domiciliar e comercial. 

 
6.3.3. Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, através de atestado ou 
certidão emitida por pessoa jurídica de direito publico ou privado, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, comprovando que a 
empresa tenha executado no mínimo, o item e respectiva quantidade abaixo relacionada: 
 

01 Coleta de lixo domiciliar e comercial com uso de caminhões 
compactadores; 

100 ton/mês 

 
Observação: 
 
Não será admitido o somatório de atestados ou certidões para atender as quantidades mínimas 
exigidas para cada item. 
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6.4. A documentação relativa à qualificação econômico- financeira consiste em: 
 
6.4.1 Comprovação de boa situação financeira da empresa, com fulcro na obtenção dos índices a 
seguir: 
 

Liquidez Corrente (LC), maior ou igual a 1,50; (um vírgula cinquenta) 
 
Liquidez Geral (LG), maior ou igual a 1,50; (um vírgula cinquenta) 
 
Índice de Endividamento (IE), menor ou igual a 0,40; (zero vírgula quarenta)  
 
Os índices serão a resultante da aplicação das seguintes formulas: 
 
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante. 
LG = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 
IE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total   
 

A empresa proponente deverá apresentar os cálculos detalhados das fórmulas acima, 
devidamente comprovados mediante balanço e assinados por profissional habilitado, com 
firma reconhecida em cartório. Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis e autenticadas 
das páginas do diário geral onde os mesmos foram transcritos, devidamente assinados pelo 
contador responsável e por seu sócio, bem como, dos termos de abertura e encerramento do 
diário geral registrado na junta comercial do estado ou no cartório de registro de títulos e 
documentos. 

  
6.4.2. Certidão Negativa de Falências e Concordatas, emitida pelo distribuidor de feitos da 
Justiça Estadual da sede da licitante, nos últimos 30 (trinta) dias. 
 
6.4.3. Demonstração de capital mínimo ou patrimônio liquido igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, considerada a data da apresentação da proposta, 
através de certidão expedia pela Junta Comercial e/ou publicação no Diário Oficial do Estado, 
admita a sua atualização através dos índices oficiais. Quando se tratar de empresa que não esteja 
obrigada ao registro na Junta Comercial , copia da ata da ultima alteração realizada. 
 
6.4.4 – Garantia de participação na licitação, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 
"caput" e § 1o do art. 56 da Lei federal 8.666/93, com alterações posteriores, no valor de R$ 
14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), correspondente a 1% (um por cento) do valor 
estimado da contratação e com prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte), que deverá 
ser depositado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ariranha até o 5º dia útil anterior da 
data da entrega dos envelopes de documentação e proposta comercial. 
 
6.5. A documentação relativa à regularidade Fiscal consiste em: 
 
6.5.1. Comprovante de Inscrição no CNPJ; 
 
Parágrafo único – Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte no Município de 
Ariranha/SP deverá apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, 
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do não cadastramento e de que nada deve á Fazenda do Município de Ariranha, relativamente 
aos tributos relacionados com a prestação licitada. 
 
6.5.3. Prova de inscrição no cadastro estadual  municipal de contribuintes da sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto licitado. 
 
6.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda do Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e 
relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada. 
 
6.5.5. Prova de regularidade fiscal com a Receita Federal do Brasil (Secretaria da Receita 
Federal – tributos federais, Certidão conjunta da Divida Ativa da União, administrados pela 
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional); com a Receita Estadual e com a Receita Municipal 
da sede da licitante; 
 
6.5.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, que deverá ser feita através da 
apresentação Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, dentro do prazo de validade. 
 
6.5.7. Prova de regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço _ FGTS, que deverá 
ser feita através da apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica  Federal , dentro do 
prazo de validade; 
 
 
VII – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1. O envelope nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL – deverá ser apresentada 
preferencialmente em modelo constante no Anexo III, em papel timbrado da empresa, 
utilizando-se duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou emendas, datadas e rubricadas em 
todas as folhas e assinada por seu representante legal. 
 
7.1.1. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, 
inclusive caminhão, veículos, máquinas e equipamentos; materiais, motoristas, administradores 
e todos os demais profissionais direta ou indiretamente necessários à execução dos serviços; 
declaração de que nos preços ofertados já estão inclusas todas as despesas com encargos sociais, 
fiscais e trabalhistas, benefícios, seguros, uniformes e EPI’S , ferramental, manutenção, 
depreciação, licenciamento, seguro, combustíveis, pneumáticos, lubrificantes e demais tributos e 
despesas, reafirmando que os preços ofertados, constituirão, a qualquer título, a única e 
completa remuneração devida pela Prefeitura Municipal de Ariranha para a execução dos 
serviços licitados, e constituirá a única e completa remuneração pela sua execução. 
 
7.1.2. Apresentar planilha detalhada por serviços incluindo todas as despesas. 
 
7.1.3 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos 
de acrescidos a qualquer título. 
 
7.1.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a sessenta dias corridos, contados 
da data de abertura dos envelopes relativos à habilitação. 
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7.1.5. A licitante deverá preencher a Planilha de Orçamento que integra o Edital com seus 

preços e com valor final, em algarismos e por extenso, expressos em reais e com duas casas 

decimais, podendo ser apresentada planilha computadorizada, desde que guarde, sob pena de 

desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de orçamento apresentada em Edital, no 

que se referem aos itens, as atividades, unidades e quantidades. 

 

7.1.6. A licitação obedecerá ao critério de menor preço global, devendo este ser o resultado da 

somatória correta dos preços unitários propostos, multiplicados pelas quantidades 

estabelecidas na planilha de orçamento; 

 

7.1.7. A Comissão Permanente de Licitação fará conferência da Planilha de Preços e da 

Planilha de Composições de Preços Unitários, desclassificando aquelas propostas que a juízo, 

contiverem erros grosseiros e que alterem o valor final, e apresentarem incompatibilidade entre 

preços e quantidades exigidas e que deixarem de cotar item que compõem a planilha; 

 

7.1.8 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente 

examinou completamente as especificações e demais documentos e que obteve as informações 

necessárias e satisfatórias sobre quaisquer pontos duvidosos antes de preparar e fazer sua 

oferta de preço, não podendo futuramente, caber qualquer tipo de indenização ou 

compensação; 

 

7.1.9. Será julgada vencedora da presente licitação, a licitante que atender a todas as 

exigências do Edital e que ofertar o menor preço global para os serviços objetos deste edital e, 

ocorrendo empate, será decidida por sorteio. 

 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
8.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia reprográfica, autenticada (por cartório competente ou Servidor da 
Administração) ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei. 
 
8.2. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
8.3. Os documentos devem estar com o seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 
constar de lei especifica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 60 
(sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
 
8.4. Os documentos emitidos pela internet poderão ser conferidos pela Comissão de Licitações. 
 
8.5. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante, 
preferencialmente, com o número do CNPJ/MF. Se a licitante for matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou determinação legal, forem comprovadamente 
emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da 
empresa. 
 
8.6. Não serão aceitos protocolos ou requerimentos. 
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8.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certamente, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
8.7.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de negativa; 
 
8.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
na decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procedendo-se a convocação dos demais licitantes para retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório. 
 
IX – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
9.1. A presente licitação será processada e julgada pela Comissão de Licitações com estrita 
observância do estabelecido neste Edital e na Lei nº 8.666/93. 
 
9.2. O recebimento dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Nº 01 e 
a PROPOSTA COMERCIAL - Nº 02 dar-se-à impreterivelmente, no local, dia e horário 
determinados no preâmbulo deste Edital. 
 
9.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de quaisquer documentos 
exigidos neste edital e que não tenham sido apresentadas nas condições devidas. 
 
9.4. No dia, horário e local determinado no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitações 
dará inicio a sessão pública recebendo e rubricando os envelopes das proponentes. 
 
9.5. Os interessados em particular da sessão pública representando as proponentes, deverão 
apresentar em documento separado, o competente instrumento de credenciamento ou a 
comprovação da qualidade de proprietário e/ou sócio, dirigente, procurador ou assemelhado. 
 
9.5.1 O credenciamento far-se-á por instrumento público ou particular, emitido pelo 
representante legal da licitante com menção expressa dos poderes outorgados ao credenciado. 
No caso de instrumento particular, também deverá ser apresentado o componente documento 
comprobatório dos poderes do outorgante. 
 
9.5.2. O(s) proprietários e/ou sócio(s), diretor (es) ou assemelhando (s) participantes (s) deverão 
comprovar sua situação com a apresentação da cópia autenticada (por cartório competente ou 
servidor da Administração ) do contrato social ou estatuto social, acompanhando da ata de 
eleição da diretoria , em se tratando de sociedade anônima. 
 
9.6. As credenciais deverão ser exibidas pelos portadores antes do inicio da abertura dos 
envelopes, ficando retidas para serem enviadas devidamente juntadas aos autos. 
 
9.7. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o participante de manisfestar-se ou responder pela 
proponente, na(s) respectiva(s) sessão (ões), cabendo tão somente ao não credenciado o 
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acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
9.8. Na primeira fase, na presença, ou não, dos representantes credenciados das proponentes 
serão abertos e examinados os documentos constantes do envelope nº01 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO que, após analisados pela Comissão de Licitações, concluir-se-a pela 
habilitação ou inabilitação da (s) proponentes(s) consignando-se fundamentalmente em ata a 
decisão. 
 
9.8.1. A comissão de Licitação poderá suspender a sessão quando da abertura dos envelopes, a 
fim de que tenha melhores condições de avaliar os documentos. Nesta hipótese, será designada 
nova data para continuidade dos trabalhos, sem prejuízo da devida publicação no Diário 

Oficial do Estado. 
 
9.9. Os participantes devidamente credenciados poderão oferecer impugnação em ata, sendo 
neste caso, suspensos os trabalhos, contado-se a partir deste ato o prazo para interposição de 
recurso(s),nos termos disciplinados no art. 109 da Lei nº. 8666/93. 
 
9.10. Sendo oferecido recurso na primeira fase, será fixada posteriormente, pela Comissão de 
Licitações, a data para abertura do envelope nº. 02 PROPOSTA COMERCIAL, compatível com 
o julgamento do mesmo, dando –se ciência por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
9.11. Os envelopes da(s) licitante(s) inabilitadas(s) poderão ser retirados mediante solicitação 
formal dos interessados depois de decorrido o prazo legal de interposição de recurso ou, ser for 
o caso, da publicação do julgamento do(s) recurso(s) interposto(s). 
 
9.11.1 Caso a proponente não retire o respectivo envelope no prazo de 10 (dez) dias do 
encerramento do certame, o mesmo poderá ser destruído pela Administração, 
independentemente de qualquer comunicação. 
 
9.12. Ultrapassada a primeira fase, não caberá a desclassificação por motivos relacionados com 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após julgamento. 
 
9.13. Na segunda fase, satisfeitos os requisitos da primeira sem que tenha havido recurso, ou 
diante da manifestação expressa em ata de sua desistência pelos participantes devidamente 
credenciados ou mediante o julgamento dos recursos administrativos ofertados, serão abertos os 
Envelopes nº. 02 - PROPOSTA COMERCIAL -  das proponentes habilitadas e , a seguir, 
rubricadas por todos os presentes. 
 
9.14. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências constantes do 
presente Edital, seus Anexos, especialmente as que: 
 
9.14.1 Omitirem ou contrariarem qualquer dado constante DA PROPOSTA COMERCIAL, 
especialmente quanto a qualquer de seus requisitos. 
 
9.14.2. Forem preenchidas de maneira irregular, com interpretações dúbias, apresentando 
rasuras, incorreções em partes essenciais e não rubricadas em todas as vias e assinada ao final. 
 
9.14.3. Forem subordinadas ou contiverem quaisquer ressalvas em relação as condições 
previstas neste Edital. 
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9.14.4. Apresentarem preços inexequíveis ou excessivos, após analise da Comissão de 
Licitações. 
 
9.15. Constatado o atendimento as exigências fixadas no Edital e no Memorial Descritivo, as 
propostas comerciais classificadas serão julgadas pela Comissão de Licitações. 
 
9.16. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a 
Comissão de Licitações poderá fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, corrigindo-se as falhas de acordo 
com este edital. 
 
X - DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1. O Prazo da contratação será de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, até o limite 
de 60 (sessenta) meses, contando a partir da assinatura do contrato. 
 
10.2. O prazo para assinatura do Contrato é de até 10 (dez) dias, contados da data da publicação 
da homologação da respectiva licitação. 
 
10.3. O prazo par o início de cada um dos serviços é de até 30 (trinta) dias a partir da entrega da 
“Ordem de Serviços”. 
 
XI - DO CRITERIO DE JULGAMENTO: 
 
11.1. A Comissão de Licitações verificará se propostas atendem as condições estabelecidas 
neste Edital e nos seus anexos, desclassificando as que não satisfazerem  as exigências no todo 
ou em parte. 
 
11.1.1. Serão desclassificadas as propostas que:  
 

a) Contiverem qualquer limitação, reservas ou condições em desacordo com o presente 
Edital e/ou com seus Anexos; 

 
b) Forem apresentadas de maneira incompleta; 

 
c) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. Considera-se manifestamente 

inexeqüível as propostas cujos valorem sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 

 
a) Media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do 

valor orçado pela administração, ou, 
 
b) Do valor orçado pela administração. 

 
11.1.2 O Preço Total das propostas (Valor total do orçamento) será obtido segundo os critérios 
abaixo: 
 

a) Havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e o valor  apresentado 
por extenso , prevalecerá o ultimo; 
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b) Havendo divergência ente o valor da proposta e o valor da planilha de orçamento, 

prevalecerá este ultimo. 
c) O Preço total de cada item será o resultado da multiplicação do preço unitário proposto, 

pelo quantitativo de cada item registrado na planilha de orçamento, anexa ao edital; 
d) O Valor Total do orçamento será o resultado da soma dos preços totais dos itens da 

respectiva planilha de orçamento. 
e)  As propostas que atenderem as condições previstas neste Edital e seus anexos serão 

ordenadas e classificadas em ordem crescente segundo o critério previsto abaixo. 
 
11.2. As propostas que atenderem as condições previstas neste Edital e seus anexos serão 
ordenadas e classificadas em ordem crescente segundo o critério previsto abaixo. 
 
10.2.1 No julgamento das propostas será considerada vencedora, nos termos do art. 45, §1°, 
inc. I, da Lei 8.666/93, a licitante que ofertar o Menor Preço Global, desde que atendidas 
todas as especificações e exigências contidas neste Edita e em seus anexos. 
 

11.2.2 Em caso de empate e depois de superado o disposto na Lei Complementar nº. 123 
(Estatuto da Micro e Pequena Empresa), a decisão se fará por sorteio, nos termos previstos no 
art. 3º, § 2º, da Lei Nº. 866/93 e suas alterações. 

 
11.2.3. O Município de Ariranha se reserva no direito de manter comissão técnica especializada, 
para parecer ou assessoramento técnico, quando julgar necessário. 
 
Fica vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 
do envelope de habilitação. Pode ainda a comissão, caso julgue necessário, requisitar de outros 
órgãos informações que entender conveniente para o desfecho do procedimento. 
 
XII - DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 
12.1. Qualquer cidadão é parte legitima pra impugnar este edital, devendo protocolar o pedido 
até 05 (cinco) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, dirigindo-a a  
Comissão de licitação. 
 
12.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o licitante 
que não o fizer até o 2º (segundo) dia Útil que acontecer a abertura dos envelopes de 
habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
12.2.1 A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar do 
processo licitatório até trânsito em julgado da decisão e ela pertinente, nos termos do art. 41, § 
3º, da Lei nº. 8.666/93. 
 
12.3 Os recursos administrativos deverão ser datilografados /digitados devidamente 
fundamentados e assinados por representante legal da recorrente legal da recorrente e/ou 
credenciado com poderes para tal, dirigidos à Comissão de Licitação, seguindo-se quanto ao 
mais nos termos do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
XIII - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 
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13.1. A Administração poderá por interesse público, revogar a presente Tomada de Preço no 
todo ou em parte, em razão de fato superveniente, ou anulá-lo, caso sejam identificados vícios 
insanáveis que caracterizem ilegalidades devidamente comprovadas.  

 
XIV - DA GARANTIA  

 
14.1. A proponente vencedora da licitação obriga-se a prestar caução no valor correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor de cada futuro contrato assinado. 
 
14.2 O futuro contrato somente será liberado para a assinatura apos a comprovação da prestação 
da caução exigida no subitem anterior. 
 
14.3. A caução deverá ser prestada perante a Prefeitura Municipal de Ariranha/SP, em umas das 
seguintes modalidades: 
 

a) Caução em dinheiro; 
b) Títulos da divida pública; 
c) Seguro-garantia; 
d) Fiança Bancaria; 

 
14.4. A Carta de fiança bancaria, fornecida por estabelecimento brasileiro ou estrangeiro, este 
ultimo com a agência no país, e devidamente registrada no cartório de títulos e documentos, e 
com a agência no país, e devidamente registrada no cartório de títulos e documentos, e com as 
firmas dos representantes legais do Banco fiador devidamente reconhecidas. O prazo da carta 
fiança deverá ser igual ao prazo total do futuro termo de contrato, acrescido de 60 (sessenta) 
dias. 
 
14.5. Os títulos oferecidos em garantia não poderão estar onerados por cláusulas de 
impenhorabilidade, intransferibilidade e inalienabilidade, nem adquiridos compulsoriamente e 
deverão ser do tipo nominativo endossável e serem recolhidos. 
 
14.6. A garantia prestada será liberada ou restituída após o término do contrato, num prazo de 
30 (trinta) dias corridos, mediante requerimento escrito dirigido a Prefeitura Municipal. 
 
14.7. A caução responderá pelo inadimplemento de quaisquer condições contratuais, pela 
inexecução completa ou parcial dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independente 
de outras cominações legais quando for o caso. 

 
XV – DO CONTRATO 

 
15.1. As obrigações decorrentes deste certame serão firmadas mediante contrato administrativo, 
nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
15.2. À licitante vencedora será concedido prazo de até 10 (dez) dias  para que assine o 
respectivo contrato, o qual será contado a partir do recebimento da convocação feita pela 
Prefeitura Municipal de Ariranha/SP. 
 
15.3. É facultado à Prefeitura Municipal de Ariranha/SP, quando convocada a assinar o contrato 
ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, 
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convocar as proponentes remanescestes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
15.3.1. Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas em lei e presente no edital. 
 
15.4. A minuta do Contrato encontra-se em anexo. 

 
XVI - DO PAGAMENTO  

 
16.1. Aprovada a pesagem pela Secretaria Municipal de Obras e as medições pelo setor 
competente, o documento fiscal deverá ser entregue na Prefeitura, considerando os preços 
unitários constantes da proposta vencedora.  
 
16.2. O pagamento será feito no máximo em 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal. 
 
16.3. A Nota Fiscal não aceita pela administração será devolvida a contratada para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
estabelecido a partir da data de sua reapresentação. 
 
16.3.1. A devolução da Nota Fiscal / Fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a contratada suspenda a prestação dos serviços. 

 
16.4. A Prefeitura Municipal poderá reter o pagamento dos valores devidos, na hipótese da 
contratada não apresentar , quando solicitada, a comprovação do reconhecimento dos tributos 
incidentes sobre os serviços prestados, tais como: INSS, ISSQN e FGTS. 

 
16.5. Para efeito do contido no artigo 40 inciso XIV alínea “d” da Lei n.º.666/93 de 21 de junho 
de 1993, fica estabelecido que os pagamentos efetuados em atraso pela contratante serão 
monetariamente corrigidos pelo IGPM, levando-se em consideração a variação deste índice 
entre o mês do vencimento da prestação e o efetivo pagamento, e acrescido de juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore”; 
 
 XVII - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
17.1. Decorridos 12 (dozes) meses da data de assinatura do contrato, os valores dos itens da 
planilha serão reajustados, tendo como referência o mês de apresentação da proposta. 
 
17.2. Os preços contratados serão reajustados com a periodicidade de 12 (doze) meses, mediante 
requerimento da contratada, contado a partir da data limite estabelecida para entrega dos 
envelopes, de acordo com a fórmula abaixo, observadas as regras estabelecidas em lei: 
 
17.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 meses, a contar da data de 
apresentação da proposta. Após este período os preços poderão ser reajustados aplicando-se o 
IGP-M publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
17.6. Nos casos em que houver atraso no pagamento dos valores contratuais, impõe-se a 
aplicação da multa de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do pagamento em atraso 
e atualização financeira, pelo IGP-M, do valor resultante. O valor do índice a ser aplicado será 
obtido de acordo com a razão dos índices mensais sucessivos, tomando-se como índice inicial o 
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valor do IGP-M correspondente ao mês da medição e como índice final o que corresponda ao 
mês anterior ao do pagamento. Caso ocorra pagamento parcial, para o valor remanescente será 
devida a correção monetária mensal, adotando-se os mesmos critérios estabelecidos acima. 
 
XVIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENÁRIA 

 
18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correão à conta da(s) seguintes(s) dotação 
(ões) orçamentária (s): 
02 – PODER EXECUTIVO 
020800 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
17512001020340000 – Manutenção dos Serviços de Água, Esgoto e Lixo Domiciliar 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
110.000 – GERAL  
 
18.2 No exercício seguinte, as despesas correão a conta da dotação orçamentária própria, 
consignada no respectivo orçamento-programa. 

 
XIX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
19.1. A Prefeitura Municipal de Ariranha se obriga a efetuar os pagamentos devidos na forma e 
condições ora estipuladas. 
 
19.2. Prestar todos os esclarecimentos necessários para a execução dos serviços. 
 
19.3. Acompanhar direta ou indiretamente, a qualidade dos serviços executados, verificando o 
atendimento às especificações e demais normas técnicas; 
 
19.4. Promover o apontamento e aprovar as medições dos serviços executados; 
 
19.5. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecidas no presente contrato; 
 
19.6. Orientar, fiscalizar e determinar a CONTRATADA o reforço de equipamento ou 
substituição de unidades, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente ou impróprio para 
dar aos serviços o andamento previsto. 

 
XX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
20.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em 
dia as obrigações sociais e salariais dos empregados; 
 
20.2. Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados; 
 
20.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou 
cabíveis; 
 
20.4. Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados, inclusive dados técnicos e operacionais 
sobre os serviços; 
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20.5. Informar à Fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, bem como qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos mesmos, indicando, em ambos os casos, as medidas 
para corrigir e/ou regularizar a situação; 
 
20.6. Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente 
às normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados 
pelo Município; 
 
20.7. Conduzir os serviços em estrita observância às normas da legislação Federal, Estadual e 
Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo os locais dos serviços 
nas melhores condições de segurança; 
 
20.8. Substituir, por exigência da Administração, em caso de não atendimento das previsões 
deste edital e do contrato, qualquer membro da equipe executora dos serviços, num prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 
 
20.9. Manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-la na 
execução do contrato; 
 
20.10. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por danos 
resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danos, defeitos 
ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município e/ou da contratante, de seus funcionários 
ou de terceiros, bem como arcar com todos os custos decorrentes de imprudência, imperícia ou 
negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais; 
 
20.11. Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 
 
20.12. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato; 
 
20.13. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 
 
20.14. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e Higiene do 
Trabalho. 
 
20.15. Fornecer aos operários os benefícios (lanches, vale transporte, uniformes e equipamentos 
de EPI) que se adequem devidamente ao tipo de serviço prestado, bem como a substituição 
imediata em casos de danos provenientes das atividades exercidas e pagar periculosidade e 
adicionais noturnos, quando devidos; 
 
XXI - DA FISCALIZAÇÃO 
 
21.1. A Prefeitura Municipal de Ariranha/SP exercerá a fiscalização dos serviços através de 
servidor (es) ou comissão devidamente designado(s)(a). 
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21.2. À fiscalização fica assegurado o direito de : 
 
a) exigir o cumprimento de todas as clausulas ora estipuladas; 
 
b) solicitar, fundamentalmente, a substituição de qualquer funcionário da contratada, cujo 
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente; 
 
21.3. No desempenho de suas funções, é assegurado á fiscalização o direito de requisitar 
informações e esclarecimentos, sempre que julgas conveniente, assim como verificar a perfeita 
execução dos serviços em todos os seus termos e condições. 
 
 
21.3.1. Caberá á fiscalização exercer rigoroso controle de cumprimento de cada uma das etapas 
do contrato, em especial quanto á quantidade e qualidade dos serviços executados, de modo a 
fazer cumprir todas as leis, em especial as ambientais, e as disposições do presente Edital. 
 
21.4. Verificada a ocorrência de alguma irregularidade no cumprimento do contrato a 
fiscalização tomará as providencias legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto á aplicação 
das penalidades aqui previstas e na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
21.5. A presença da fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da contratada pela 
perfeita execução dos serviços. 
 
XXII - DA SUBCONTRAÇÃO E CESSÃO 
 
22.1. O futuro contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a terceiros, 
salvo com prévio e expresso consentimento pela Prefeitura Municipal de Ariranha/SP, atendidas 
as exigências de idoneidade do cessionário sob todos os aspectos previstos no edital de licitação, 
ficando o cessionário sub-rogado nas responsabilidades, obrigações e direitos do cedente, 
permanecendo este solidário com o cessionário. 
 
22.2. Qualquer cessão subcontratação ou transferência feita sem autorização do Município, será 
nula de plena direito sem qualquer efeito. 
 
XXIII - DAS PENALIDADES 
 
23.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capitulo IV da Lei Federal nº8666/93, na Lei 
Federal nº 10.520/02 e demais pertinentes. 
 
23.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeira á pena de suspensão de 
seu direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de ate cinco anos. 
 
23.3. Salvo ocorrência de caso de fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada ao não cumprimento, por parte da(s) proponentes (s) vencedora(s), das obrigações 
assumidas ou a infrigência de preceito legais pertinentes serão aplicadas, segundo a gravidade 
da falta, nos termos dos artigos 86 a 87 da Lei Federal nº. 8.66/93 e suas alterações, as seguintes 
penalidades: 
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I - advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade para qual tenha(m) 
a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ariranha; 
 
II – multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o 
valor da parcela contratada, até o limite de 15 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-á o 
disposto no inciso III; 
 
III – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do faturamento mensal, hipótese do não 
cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 
 
IV – na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se 
á suspensão ao direito de licitar com a Prefeitura de Ariranha, bem como o impedimento de com 
ela contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses; 
 
V – declaração de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa. 
 
Parágrafo Primeiro - As multas serão, após regular processo administrativo, cobradas, 
administrativa ou judicialmente; 
 
Parágrafo Segundo - Contatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela 
CONTRATADA, esta poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 
 
a) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Ariranha, pelo prazo de 12(doze) meses; 
 
Parágrafo Terceiro – As penalidades previstas nesta clausula tem caráter de sanção 
administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de 
reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município; 
 
23.4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras.  
 
XXIV - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
24.1. A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o futuro 
contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba á 
proponente vencedora direito á indenização de qualquer espécie, quando ocorrer: 
 
a) Falência, concordata, recuperação judicial ou extra judicial ou dissolução da proponente 
vencedora; 
 
b) Inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição deste edital ou contrato, por parte da 
proponente vencedora para alem do 20°(vigésimo) dia; 
 
c) A subcontratação ou cessão do futuro contato, em desconformidade com o previsto neste 
Edital; 
 
d) O não recolhimento, nos prazos previstos, das multas á proponente vencedora; 
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e)   Descumprimento, pela proponente vencedora das determinações da fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Ariranha/SP; 
 
f) Outros, conforme previsto na art. 78 da Lei nº8.666 de 21/06/93. 
 
22.2. A Prefeitura Municipal de Ariranha/SP poderá também rescindir o contrato, 
independentemente dos motivos relacionados nas letras “a” a “f” do subitem anterior, por mutuo 
acordo. 
 
24.3. Rescindindo o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras “a” a “f” do 
subitem 22.1, a proponente vencedora sujeitar-se-á a multa de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste caso, 
serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Ariranha/SP, 
os serviços efetuados, podendo ainda, segundo a gravidade do fato, promover inquérito 
administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. 
 
24.3.1. Alem da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão ao direito de licitar 
com a Prefeitura Municipal de Ariranha/SP, bem como o impedimento de com ela contratar, 
pelo prazo não superior a 02(dois) anos. 
 
XXIII - DOS ANEXOS 
 
24.1. Integram o presente Edital, como se aqui transcritos fossem, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I : Memorial Descritivo 
ANEXO II: Modelo de Termo de Credenciamento 
ANEXO III: Modelo de Proposta Comercial 
ANEXO IV: Modelo de Declaração (item 6.2.4. - menor) 
ANEXO V: Modelo de Declaração (item 6.3.5. – local/impedimento) 
ANEXO VI: Minuta de Contrato 
ANEXO VII: Modelo Termo de Visita Técnica  
 
 
XXV – DIPOSIÇÕES FINAIS 
 
25.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitação serão admitidos os recursos 
disciplinados nos termos do art. 109 da Lei 8.66/93, observando os procedimentos lá 
estabelecidos. 
 
25.1.1 Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitações, com 
indicação do procedimento licitatório a que se refere, devendo ser protocolado junto ao 
Departamento de Compras e Licitações, situado na Rua Dr. Oliveira Neves, nº.476, Centro, no 
Município de Ariranha/SP. 
 
25.2. É facultado á Comissão de Licitações, em qualquer fase de licitação promover diligencias 
a esclarecer a instrução do processo licitatório. 
 
25.2.1. A Comissão de licitação poderá solicitar qualquer proponente, informações ou 
esclarecimentos complementares ou permitir a regularização de falhas meramente formais dos 
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documentos, desde que as mesmas não alterem ou modifiquem o conteúdo de tais documentos e 
sejam apresentadas no prazo que a Comissão estipular. 
 
25.3. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão, nos termos da legislação 
pertinente. 
 
25.4. As normas deste Edital serão sempre interpretadas a favor da ampliação da disputa entre 
os interessados e  o desatendimento de exigência formais, desde que não comprometa a aferição 
da habilitação da licitante  e nem a esta compreensão de sua proposta, não implicará o 
afastamento de qualquer licitante. 
 
25.5. A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, observadas as situações de 
oportunidades e conveniência administrativas, sem que por tais atos a Prefeitura Municipal 
venha responder por quaisquer indenizações ou compensações que titulo for, 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, lavrou-se o presente Edital, 
dando-se a devida publicidade. 
 
25.6. Os licitantes, ao protocolarem a respectiva documentação de proposta e habilitação, 
concordam integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 
 
25.7. Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes, não serão admitidas quaisquer 
retificações dos documentos apresentados, ficando expressamente proibida a juntada de 
qualquer documento, como também a participação de proponentes retardatários. 

 
Quaisquer esclarecimentos sobre essa licitação serão fornecidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, através do TELEFAX: (17) – 3576-9200 no prazo legal. 
 

Ariranha, 30 de Outubro de 2012. 
 
 
 

 
JOAMIR ROBERTO BARBOZA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1) OBJETO:  
 

Contratação de empresa para prestação de serviços indivisíveis de limpeza urbana no Município 
de Ariranha. 
 
2) DOS RECUSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
As despesas correspondentes a execução do presente contrato correção por conta da seguinte 
dotação orçamentária:  
02 – PODER EXECUTIVO 
020800 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
17512001020340000 – Manutenção dos Serviços de Água, Esgoto e Lixo Domiciliar 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
110.000 – GERAL  
 
3) PAGAMENTO: 
 
Aprovada a pesagem pelo setor competente, o documento fiscal deverá ser entregue na 
Prefeitura, considerando os preços unitários constantes da proposta vencedora.  
 
O pagamento será feito até no máximo 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal. 

 
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
 
1 - Coleta manual de lixo domiciliar e comercial com uso de caminhões compactadores; 
varrição de vias e logradouros e transporte até o aterro sanitário (determinado pela 
Administração, localizado em um raio de 60 km). 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
COLETA MANUAL DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, COM USO DE 
CAMINHÕES COMPACTADORES; 
 
Entende-se como coleta de resíduos domiciliares e comerciais a atividade de recolhimento dos 
resíduos gerados na sede e distritos do município, pelos domicílios residenciais, comerciais, 
industriais (comumente chamado lixo de varrição) e instituições públicas, desde que 
devidamente acondicionados em sacos plásticos apropriados, e transporte até o local, indicado 
pela prefeitura para destinação final; 
 
Os seguintes tipos de resíduos poderão ser coletados por este serviço: 
A – resíduos domiciliares, comerciais e industriais (comumente chamado lixo de varrição); 
B – resíduos de varredura domiciliar e vias públicas; 
C – resíduos originários de estabelecimentos públicos, institucionais e de prestação de serviços. 
D – restos de móveis, de colchões, de utensílios, de mudanças e outros similares, em pedaços 
que fiquem acondicionados adequadamente em recipientes descartáveis de até 100 (cem) litros; 
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Não será compreendida na conceituação de resíduos domiciliares, para efeito de remoção, terra, 
entulho de obras públicas e privados, resíduos perigosos e resíduos de estabelecimentos 
industriais. Devendo, neste caso, a coleta, transporte e destinação final desses resíduos serem de 
responsabilidade de cada gerador; 
 
A coleta de resíduos domiciliares deverá ser executada, porta a porta, em todas as vias públicas 
oficiais e abertas à circulação de veículos, ou que venham a ser aberta durante a vigência do 
contrato, acessíveis a veículos coletores compactadores em marcha reduzida. Caso a via não 
permita o acesso ao veículo coletor compactador, a coleta deverá ser efetuada manualmente pela 
equipe de coleta e na impossibilidade da coleta manual a mesma deverá ser efetuada por outro 
veículo apropriado para coleta em locais de difícil acesso; 
 
A escolha dos modelos e marcas dos veículos e equipamentos adequados para este serviço ficará 
a cargo da licitante, entretanto, considerando-se às características topográficas e de 
pavimentação da Cidade de Ariranha a capacidade máxima de PBT (peso bruto total), 
considerando-se o veículo, equipamento e carga não poderá ser superior a 17 (dezessete) 
toneladas. 
 
Exige-se, para este serviço 01 (um) veículo equipado com coletor compactador com capacidade 
adequada ao chassi, devendo os coletores compactadores possuir sistema de carga traseira, 
fechados para evitar derramamento de resíduos nas vias públicas, dotados de sistema de 
descarga automática, sem necessidade de mão de obra para seu esvaziamento; 
 
Todos os veículos de coleta deverão ser equipados com suporte para ferramentas (pás e 
vassouras), que constituem equipamentos obrigatórios, para que os resíduos que porventura 
sejam derramados durante a coleta, sejam varridos e recolhidos, além de sistema de capitação de 
chorume entre o compartimento de carga e a tampa traseira, com capacidade suficiente para não 
haver o derramamento de líquidos nas vias públicas; 
 
A equipe de coleta, sendo composta por 01 (um) motorista e 04 (quatro) coletores, deverá 
utilizar uniformes completos e padronizados, sendo que os coletores deverão ser equipados com 
luvas durante a coleta e capas adequadas para proteção em dias de chuva, além de outro 
eventual equipamento de segurança adequado, tal como, colete refletivo, boné e calçado. Caso a 
condição de serviço exija, deverão ser adotadas todas as medidas de seguranças necessárias para 
o desempenho da atividade, caso a caso; 
 
Os uniformes da equipe de coleta deverão seguir padrão previamente definido pela Assessoria 
de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ariranha. 
 
Deverão ser excluídos da coleta domiciliar os seguintes tipos de resíduos: 

 
A – entulho de construção e ferro; 

B – resíduos líquidos de qualquer natureza; 

C – resíduos provenientes de estabelecimentos industriais; 

D – resíduos gerados em estabelecimentos de serviços de saúde de características infectantes e 

perfuro cortantes; 
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Número de caminhões coletores a serem contratadas para a execução dos serviços de coleta e 
transporte de resíduos domiciliares e comerciais, dos resíduos gerados na sede e distritos do 
município, pelos domicílios residenciais, comerciais, industriais (comumente chamado de lixo 
de varrição) e de instituições públicas: 01 (um). 
  
OBS.: O Contratante está obrigado a disponibilizar (um) caminhão de mesma capacidade como 
reserva, para suprir eventual falha ou impossibilidade de funcionamento e trabalho do 
caminhão, com a finalidade de manter e efetiva continuidade da prestação dos serviços, que será 
pago por tonelada efetivamente coletada, pelo veículo substituído. 
 
A coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais dos resíduos gerados na sede e 
distritos do município, pelos domicílios residenciais, comerciais, industriais (comumente 
chamado de lixo de varrição) e de instituições públicas, ocorrerão diariamente no centro e em 
dias alternados, de segunda á sábado nos demais bairros no período noturno. 

 
Todo o material coletado (resíduos domiciliares e comerciais, dos resíduos gerados na sede e 
distritos no município, pelos domicílios residências, comerciais, industriais (comumente 
chamado de lixo de varrição) e de instituições públicas) deverá ser destinado ao aterro sanitário 
determinado pelo munícipio, localizado num raio de 60 Km. 

 
ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA COMUNS A TODOS OS COLETORES: 
 
1) Estribos e Pega-mãos; 
 
2) Iluminação de acordo com as normas de trânsito; 
 
O modelo e a marca dos caminhões deverão ser compatíveis com a capacidade de carga dos 
respectivos coletores, e serão definidos pela empresa contratante após prévia apresentação e 
aceite da Prefeitura Municipal de Ariranha. Toda a frota de caminhões deverá estar em ótimo 
estado de conservação. 

 
VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
 
Define-se varrição como sendo a operação de remoção de todos os resíduos existentes entre o 
meio fio e 0,60 (zero vírgula sessenta) metros de cada margem do leito carroçável. 
 
A varrição deverá ser executada nas vias e logradouros em estrita conformidade com o que vier 
a ser determinado no Mapa dos Locais de Varrição. 
 
A varrição da área central indicada no Mapa deverá ser diária. 
 
O horário estabelecido deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas. 
 
Em ocasiões especiais a fiscalização poderá determinar a execução dos serviços extemporâneos 
em vias e logradouros públicos, sempre que se fizerem necessários. 
 
A Contratada deverá manter regularmente os serviços de varrição de vias públicas. 
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Caberá a Contratada apresentar nos locais e horário de trabalho, os operários devidamente 
equipados e uniformizados, bem como providenciar equipamentos e ferramentas suficientes 
para a realização da varrição. 
 
Deverão ser utilizados sacos plásticos especiais, suficientes e resistentes, para evitar o 
derramamento de resíduos ao serem retirados dos locais, durante a espera nas calçadas. 
 
As equipes de varrição deverão ensacar os animais de pequeno porte mortos que porventura 
forem encontrados em suas áreas de trabalho comunicando imediatamente o fato ao setor de 
fiscalização. 
 
Para varrição deverão ser utilizados equipamentos em tipos e número suficientes, para o perfeito 
desempenho dos trabalhos, atendendo os mais modernos e adequados processos de limpeza. 
 
Competirá à Contratada a admissão de todo pessoal necessário ao desempenho dos serviços, 
correndo por conta da mesma todas as despesas resultantes, inclusive encargos sociais, seguros, 
uniformes, equipamentos de proteção individual e coletivo, vestiários, refeitórios e demais 
exigências das leis trabalhistas. 
 
Os empregados admitidos deverão possuir qualificação que os capacite a varrer adequadamente 
a quilometragem diária. 
 
Serão mantidos em serviço os empregados cuidadosos, atenciosos e educados para com o 
público, sendo terminantemente proibido ingerir bebidas alcoólicas em serviço e pedir gorjetas, 
propinas ou donativos de qualquer espécie. 
 
A fiscalização terá direito de exigir a retirada de todo empregado cuja conduta seja prejudicial 
ao bom andamento do serviço, devendo a substituição ocorrer em 48 (quarenta e oito) horas. 
 
Os operários deverão apresentar-se uniformizados e asseados, sem o que não será permitido o 
trabalho, ou ficará sujeita a multas. 
 
O uniforme é composto de: calça e blusas de cor viva, com o nome da empresa Contratada nas 
costas, além de calçado adequado ou outro eventual vestuário exigido pelas normas de 
segurança, tal como e quando for o caso, capa de chuva, coletes sinalizadores, etc. 
 
Os serviços de varrição executados serão medidos por guia da via, com a quilometragem 
efetivamente varrida, considerando-se a extensão longitudinal da via para cada margem varrida. 
 
É de responsabilidade da fiscalização exercida pela Prefeitura Municipal de Ariranha a emissão 
da Ordem de Serviço referente à execução dos serviços de varrição. 
 
Os funcionários deverão utilizar os EPI’s adequados para a execução de serviços gerais. 
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ANEXO II 

 
INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

____________, ___ de _________ de 2012. 
 
 

À 
Prefeitura Municipal de Ariranha 
Estado de São Paulo 
 
 
Atenção: 
Comissão Permanente de Licitação  
 
Referente: 
Tomada de Preço nº. 004/2012 
 
 
 
 
 

_____________ (nome da empresa)_________, inscrita no CNPJ sob nº. 
___________________________, através de seu representante legal o(a) Sr(a) 
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
_________________ e do CPF nº. __________________________, CREDENCIA o 
Sr.____________________, Carteira de identidade n° ________, como seu 
representante na licitação acima referida, credenciado a examinar e rubricar 
documentos, assinar atas, apresentar impugnações, reter prazo de recurso, renunciar ao 
direito de recorrer em qualquer das fases do procedimento licitatório, enfim praticar 
todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste credenciamento. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

___________________________ 
(carimbo da empresa e assinatura) 

 
 
 
 

Nome Legível e R.G (levar documento original) 
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 ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE (MENSAL) 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 Varrição  km/guia            1.500,00                  55,00                   82.500,00  

2 Coleta ton               200,00                140,00                   28.000,00  

3 Transporte ton               200,00                  60,00                   12.000,00  

TOTAL/MENSAL  R$      122.500,00  

TOTAL/ANUAL  R$   1.470.000,00  
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ANEXO IV 
 

MODELO DECLARAÇÃO  
 

____________, ___ de _________ de 2012. 
 
 
 

À 
Prefeitura Municipal de Ariranha 
Estado de São Paulo 
 
 
Atenção: 
Comissão Permanente de Licitação  
 
Referente: 
Tomada de Preço nº. 004/2012 

 
 
 
 
_____________(nome da empresa)_________, inscrita no CNPJ sob nº. 
___________________________, através de seu representante legal o(a) Sr(a) 
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
_________________ e do CPF nº. ____________________, DECLARA, em atendimento ao 
inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
Federal nº. 9854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa não emprega menores de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 
conforme previsto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

___________________________ 
(carimbo e assinatura) 

 
 
 
 

Nome Legível, R.G 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(ITEM 6.3.5) 

 
 

Ref.: Tomada de Preço nº 004/12.  
 
 
............................................................., inscrito no CNPJ/MF nº ......................., por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr. (a)....................................................................................., 
portador (a) da Carteira de Identidade nº........................................................................ e do 
CPFnº......................................................, DECLARA sob as penas da lei, para fins do disposto 
no item 6.3.5 do edital licitátorio da tomada de preço em epígrafe que , tomamos conhecimento 
de todas as informações e da condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação, nos termos do art. 30 inc. III, da Lei nº 8.666/93. Neste sentido, temos inteiro 
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento para o 
cumprimento das obrigações objeto deste certame, mormente as especificações e detalhes 
técnicos, como os óbices e dificuldades construtivas, os riscos de danos ao patrimônio público 
ou particular, pelo que assumimos toda e qualquer responsabilidade exclusiva pela execução da 
obra e dos serviços, segundo os detalhamentos projetados e a melhor técnica. 
Responsabilizamo-nos por todo e qualquer dano que venha a ser causado, desde que decorrente 
das ações e nosso cargo atribuídas, obrigando-nos a repará-los ou indenizá-los sem 
comprometimento do Município de Ariranha. 
 
Ao ensejo, declaramos, sob as penas da lei, a inexistência de fato de superveniente e impeditivo 
à habilitação (art. 32 §2º, da lei nº 8.666/93); 
 

 
 
 
 

.......................................................... 
(Data e local) 

 
 

 
 

.......................................................... 
(representante legal) 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO DE EXPECTATIVA Nº __/2012 
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ANEXO VII 

 
MODELO – TERMO DE VISITA TÉCNICA  

 
Ref.: Tomada de Preço n. 004/2012 
 
 
Declaramos que ..............................., com sede na................., nº.., bairro........, no Município de 
............., inscrita no CNPJ sob o nº .................., realizou visita técnica aos locais onde serão 
executados as obras/serviços objeto do edital de Tomada de Preço Pública n º 004/2012, cujo o 
objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços indivisíveis de 
limpeza Urbana no município de Ariranha, conforme consta do memorial Descritivo, Planilhas , 
e dos Anexos. 
 
 
A visita técnica foi realizada no dia __/__/2012, pelo Sr. ..............................................., 
Responsável Técnico da empresa. 
 
 
_________________________ 
Local e Data 
 

_________________________________ 
(assinatura do responsável legal da empresa) 

 
 
 
 

_________________________________ 
(assinatura do servidor responsável) 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE (MENSAL) 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 Varrição  km/guia            1.500,00                  55,00                   82.500,00  

2 Coleta ton               200,00                140,00                   28.000,00  

3 Transporte ton               200,00                  60,00                   12.000,00  

TOTAL/MENSAL  R$      122.500,00  

TOTAL/ANUAL  R$   1.470.000,00  
 


