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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-000 – União da 

Vitória – Paraná 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 08/2018 - PROCESSO N. º 013/2018 
 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços identificados nos Lotes 
abaixo mencionados: 
 
LOTE I - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Coleta e Transporte de Resíduos 
Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis;  
 
LOTE II - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Operação e Manutenção do Aterro 
Sanitário do Município; 
 
FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 18h00min do dia 26/02/2018. 
 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 27/02/2018 das 08h01min às 08h59min. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 27/02/2018 a partir das 09h00min após 
a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  
 
VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS:  
 
LOTE I: R$ 3.790.800,00 (Três milhões setecentos e noventa mil e oitocentos reais); 
 
LOTE II: R$ 2.478.600,00 (Dois milhões quatrocentos e setenta e oito mil e seiscentos reais); 
 
Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura de União da 
Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, Centro, telefones (42) 3521-1237 
e (42) 3522-4440 (fax). 
E-MAIL: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links “LICITAÇÃO” e “TRANSPARÊNCIA”. 
LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 
União da Vitória, PR, 07 de fevereiro de 2018. 

 
Hilton Santin Roveda 

Prefeito 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. º 08/2018 - PROCESSO DE COMPRA N. º 013/2018 
 

 
1. Preâmbulo 
O Município de União da Vitória/PR, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 
SEMMA e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal n.º 4363, de 04 de 
fevereiro de 2014 e suas alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações 
posteriores, o Decreto Federal nº 3.555/2000, o Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei 
Complementar Federal n.º 123/2006 e alterações trazidas pela Lei Complementar 147/2014 bem 
como, pelas normas contidas nesse Edital e seus anexos, que fazem parte integrante, aplicando-se 
no que couber as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações específicas 
do objeto licitado, tornar público, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a 
Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços identificados nos Lotes abaixo 
mencionados: 
 
LOTE I - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Coleta e Transporte de Resíduos 
Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis;  
 
LOTE II - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Operação e Manutenção do 
Aterro Sanitário do Município; 
 

 
1.2. São pregoeiros da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR: Maria Celeste de Assunção 
Mance, matrícula n.º 1373001, Melissa Banhuk Ribeiro, matrícula n.º 1484501 e Paulo Marcelo 
Scheid, matrícula n.º 272, designados pelo Decreto Municipal n.º 02/2018, de 15/01/2018, 
publicado no Diário Oficial do Município, de 16 de janeiro de 2018. 

 
1.3. O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado 
em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de segurança - 
criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br) – Acesso indicativo 
no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo:  
 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 18h00min do dia 26/02/2018. 
 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 27/02/2018 das 08h01min às 08h59min. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 27/02/2018 a partir das 09h00min 
após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  
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1.4. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, até 2 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada por e-
mail (licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br) ou ainda protocolado no Setor de Protocolo Geral desta 
Prefeitura, localizado no andar térreo do endereço indicado no preâmbulo, limitado ao horário das 
18 (dezoito) horas do último dia para impugnação, de acordo com o art. 41 da Lei n.º 8.666/93 e 
instruções contidas no item 4 do presente Edital. 
 
1.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente (Dep. Jurídico), decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
1.6. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
1.7. Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e 
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail: 
licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou 
esclarecimentos) serão disponibilizadas no site Oficial da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR – www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem como 
no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  
 
1.8. Formalização de Consultas:  
(informar o nº. da licitação) 
E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
Telefone: 0xx (42) 3521-1237 
Horário de expediente: das 12h00min às 18h00min 
 
LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
1.9. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município de 
União da Vitória, acessível no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de União da Vitória no 
seguinte endereço: www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, 
bem como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  
 
1.10. As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem, para todos 
os efeitos, o dever de comunicação por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, 
ressalvadas aquelas em que a lei exige a publicação através do Diário Oficial do Município.  

1.11. O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações, localizado na Rua 
Dr. Cruz Machado n.º 205, 4º andar, no horário das 12h00 às 18h00, nos dias úteis, e no site Oficial 
da Prefeitura - www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem 
como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  
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Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO 01 Termo de Referência, Projeto Básico e Planilhas de Custos (Lotes I e II); 

ANEXO 02 Modelo de Declaração do Responsável Legal; 

ANEXO 03 Modelo de Declaração de Atendimento ao Art. 7º, Inciso XXIII da Constituição 
Federal; 

ANEXO 04 Modelo Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital; 

ANEXO 05 Modelo de Carta Proposta Final para Prestação dos Serviços; 

ANEXO 06 Modelo de Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de 
ME/EPP;  

ANEXO 07 Modelo de Declaração de Empresa com sede em outro município; 

ANEXO 08 Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica; 

ANEXO 09  Modelo de Declaração do(s) Responsável(eis) Técnico(s) Autorizando sua 
Inclusão na Equipe; 

ANEXO 10 Modelo de Declaração do representante legal da empresa, de possuir Plena 
Capacidade Operacional; 

ANEXO 11 Modelo de Declaração da Relação de Equipamentos, Máquinas e Veículos; 

ANEXO 12 Ficha Técnica Descritiva/ Proposta Eletrônica; 

ANEXO 13 Modelo do Atestado de Vistoria ou Renúncia da Vistoria; 

ANEXO 14 Minuta do Termo do Contrato; 

ANEXO 15 Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato; 

ANEXO 16 Modelo Planilha de Custos; 

 

2. DO OBJETO 

 
2.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para a execução 
dos serviços identificados nos Lotes abaixo mencionados: 
 
LOTE I - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Coleta e Transporte de Resíduos 
Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis;  
 
O Lote I engloba ainda: I) a pesagem em balança do município (localizada no aterro sanitário) ou por 
ele designada (até a finalização da instalação da balança no aterro sanitário municipal), sendo que o 
operador do equipamento (balanceiro) será servidor público do município; e II) a descarga dos 
resíduos no aterro sanitário municipal, em célula ou vala que estiver em operação.   
 
LOTE II - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Operação e Manutenção do Aterro 
Sanitário do Município; 
 
2.2. Poderão participar da licitação as empresas do ramo de atividade compatível e pertinente ao 
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objeto do presente edital; 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar desta licitação qualquer empresa individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus anexos; 
 
3.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo “06” para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de 
preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto 
(Anexo 12) seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 
44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006). 
 
3.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
exigida para o respectivo cadastramento junto à Bolsa Brasileira de Mercadorias, juntamente com o 
Anexo 12; 
 
3.4. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 
 
3.5. Não poderão participar da presente licitação: 
3.5.1. Consórcio ou coligação de empresas. 
3.5.2. Empresa expressamente suspensa do direito de licitar ou contratar com o Município de União 
da Vitória, enquanto durarem os efeitos da sanção, ou empresa declarada inidônea por qualquer 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993. 
3.5.3. Empresas cujos sócios integram ou integraram pessoa jurídica que tenha sido declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública ou suspensa do cadastro ou do direito 
de licitar e contratar com Município de União da Vitória ou impedidas de participar de licitação no 
âmbito da Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem as causas da penalidade. 
3.5.4. Empresas ou empresários, bem como qualquer de seus sócios ou controladores, que se 
encontrarem em processo de falência, ou em processo de recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, ou ainda, em fase de dissolução ou liquidação, conforme Lei nº 11.101/2005. 
3.5.5. Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução. 
3.5.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital. 
3.5.7. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de empresa 
do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitação. Considera-se 
que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, 
acionistas (com participação em mais 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que 
dependem ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 
3.5.8. Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor público, 
funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou 
Indireta do Município de União da Vitória ou da Câmara Municipal. 
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3.5.9. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
3.5.10. Nenhum servidor ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, poderá ser diretor, proprietário, controlador ou integrar conselho de 
empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena de 
demissão. A vedação a que se refere a este item, aplica-se desde o período em que se inicia a fase 
interna do processo licitatório. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15, de 20 de dezembro 
de 2011). 
3.5.11. Empresa que tenha sido condenada por sentença tramitada em julgado, à pena de interdição 
de direitos devido à prática de crime ambiental, conforme o disposto no art. 10 da Lei Federal nº 
9.605/1998. 
3.5.12. Empresa cujos seus titulares ou sócios guardam, cumulativamente, com o Contratante do 
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 
3.5.13. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos 
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 
 
3.6. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por 
ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.  
 
3.7. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá 
prestar os serviços consoante edital e seus anexos; 
 
3.8. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente à inscrição e credenciamento do 
licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
 
a) Ficha técnica descritiva (PROPOSTA ELETRÔNICA), Anexo 12, com todas as especificações do 
objeto da licitação conforme item 2.1 deste edital. 
 
3.9. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará à Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.  
 
3.10. Nas licitações promovidas por órgãos públicos os licitantes estarão sujeitos ao pagamento de 
taxa de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, nos valores de acordo com o link 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/pages/portal/bbmnet/Pages/licitante/Taxas-de 
utilizacao.asp 
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3.11. A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos 
custos de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou 
tarifação pela prestação de serviços, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002. 
 
3.12. As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão 
negociar livremente a cobrança de outros valores a título de corretagem pelos serviços prestados. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 
4.1. As impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até às 18h00min do 2° (segundo) dia útil 
anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou 
licitante.  
 
4.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro(a), e conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e n. º do certame, a razão social da empresa, 
número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada no Setor de 
Protocolo Geral desta Prefeitura, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 12h00min às 
18h00min, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br. 
4.2.1. A impugnação, no caso de Pessoa Física, deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao 
Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e n. º do certame, 
número do CPF, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada no Setor de 
Protocolo Geral desta Prefeitura, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 12h00min às 
18h00min, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  
 
4.3. A impugnação será julgada em até um dia útil, a contar da data do seu recebimento e a resposta 
será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site Oficial da Prefeitura - 
www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem como no 
endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  
 
4.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos prazos 
legais.  
 
4.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 

5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o 
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME E DOS CUSTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO 
DO SISTEMA 
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disputa. 
 
5.2. O Custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos 
termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n. º 10.520/2002;  
 
5.3. As licitantes poderão optar pelo credenciamento por intermédio de corretoras associadas ou 
diretamente no site da Bolsa. 

 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS 

  
5.4. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou pela própria Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, atribuindo poderes para formular/ assistir lances de preços e praticar todos os demais 
atos e operações no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br; 
 
5.5. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do 
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
Edital. 
 
5.6. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preços e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 

  
5.7. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias; 

  
 5.8. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Bolsa Brasileira de 
Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 
 
5.9. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 

DA PARTICIPAÇÃO 
 
5.10. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante do licitante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou 
diretamente do licitante) e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, 
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exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos.  
 
5.11. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

 
5.12. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma corretora de mercadorias associada ou pelos telefones: São Paulo - SP (11) 3293- 
0700, Curitiba - PR (41) 3320-7800, Porto Alegre - RS (51) 3216-3700 e Uberlândia-MG (34) 3212-
1433. A relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas à Bolsa Brasileira de Mercadorias 
poderá ser obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso corretoras. 
 

DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO 
 

5.13. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k) encaminhar o processo devidamente instruído, após adjudicação, à autoridade superior, visando 
a homologação e a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 
Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção 
da proposta mais vantajosa para o Município de União da Vitória – Paraná. 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 
 5.14. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

  
5.15. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
 
5.16. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 
que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item; 
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5.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 
 
5.18. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados 
ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances; 
 
5.19. ATENÇÃO: Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não 
serão aceitos pedidos de desclassificação do licitante para o item alegando como motivo “erro de 
cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza.  
 
5.20. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito 
pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que 
visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante; 
 
5.21. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02; 
 
5.22. Estarão excluídos da aplicação das penalidades previstas no item 5.17, quando a desistência for 
decorrente de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantida a defesa 
prévia; 
 
5.23. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes; 
 
5.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  
 
5.25. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes 
dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (Chat) ou e-mail 
divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

 
5.26. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período 
de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada 
a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances 
(FECHAMENTO RANDÔMICO); 
5.26.1. Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil;  
 
5.27. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de 
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menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  
 
5.28. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.  
 
5.29. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro 
poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
 
5.30. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e valor estimado para a contratação; 
 
5.31. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor 
da proposta ou lance de menor preço. 
 
5.32. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 
Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o 
pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela 
administração pública. 
 
5.33. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 09 deste Edital, da empresa 
vencedora deverão ser encaminhados em vias originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de 
preços já readequada ao seu último lance, para o endereço da Prefeitura de União da Vitória - 
Paraná, localizada na Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 4° andar – Centro – União da Vitória - PR. 
CEP: 84.600-900 - Fone (42) 3521-1237. Pregoeiro (a): Maria Celeste de Assunção Mance. E-
mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br.  
 
NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENVIO VIA E-MAIL E/OU FAX. 
 
5.33.1. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará na inabilitação da licitante, e aplicação das penalidades previstas no item 
11 deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente; 
 
5.34. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.33. Será informado 
no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos; 
 

6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO, DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
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6.1. A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir da liberação do edital, até as 18h00min do dia 26 de 
fevereiro de 2018, horário de Brasília-DF.  
 
6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas 
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances; 
6.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada a ficha 
técnica descritiva, “Anexo 12”, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, 
contendo as especificações dos serviços. A não inserção do referido arquivo (Anexo 12), implicará na 
desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 
 
6.1.2. A EMPRESA NÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA NA PROPOSTA ELETRÔNICA DE NENHUMA 
FORMA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA.  
 
6.1.3. Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a 
informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado 
nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme 
estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
6.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no “Anexo 01 – Termo de 
Referência” deste edital. 
 
6.3. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do 
Pregão. 
 
6.4. A partir das 08h01min do dia 28 de fevereiro de 2018, horário de Brasília-DF, a sessão 
pública na internet, no sítio eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, será aberta por comando do 
Pregoeiro, com a abertura e julgamento das propostas eletrônicas recebidas. Finalizada a análise das 
propostas eletrônicas, a fase de lances se iniciará às 09h00min, horário de Brasília – DF.  
   
6.5. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
 
6.6. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
6.7. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que 
não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o 
licitante.  
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6.8. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
  
6.9. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.  
 
6.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro em 
contrário. 
      

7. PROPOSTA ESCRITA – APÓS A DISPUTA 

 
7.1. A Empresa vencedora deverá enviar, juntamente com a documentação de habilitação, a Proposta 
de Preços escrita (Anexo 05), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos 
documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo 
Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, 
número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 5.33, 
deste Edital; 
7.1.1. Na proposta final (Anexo 05) a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada 
lote ao novo valor proposto.  
 
7.2. A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 
7.2.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
todo e qualquer informação sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 
7.2.2. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução dos serviços em todas as suas fases. 
7.2.3. Conhece e concorda com todas as especificações e condições do presente edital. 
7.2.4. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitam a elaboração de uma proposta 
totalmente satisfatória. 
7.2.5. Incluiu nos preços ofertados todas as despesas dos serviços e custos de todos os materiais, 
insumos, recursos, equipamentos, veículos e ferramentas, controle tecnológico de qualidade e testes 
dos serviços que forem necessários, mão-de-obra especializada que se fizer necessária, seguros em 
geral, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, da responsabilidade civil por 
quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 
posturas municipais, estaduais e federais, e outros. 
 
7.3. As Propostas de Preços Final, após a disputa, (de cada lote) deverão, obrigatoriamente, serem 
apresentadas em papel timbrado da empresa proponente e de acordo com os modelos constantes no 
Anexo 01 – Termo de Referência, deste Edital, em 01 (uma) via, impressa e legível, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e preferencialmente com todas as páginas numeradas 
sequencialmente (de preferência no final das páginas), e estarem devidamente rubricadas, datadas e 
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assinadas pelo Representante Legal da proponente com identificação do seu subscritor e conter o 
carimbo padronizado do CNPJ/MF, e pelo Responsável Técnico (quando for o caso), devendo 
necessariamente obedecer aos seguintes requisitos: 
 
7.3.1. Os preços deverão se referir ao valor global para execução dos serviços do(s) lote(s) 
ofertado(s) referente ao objeto do presente Edital. 
 
7.3.2. A proposta terá prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos a contar da 
data de abertura do presente certame licitatório. Decorrido esse prazo sem que haja convocação para 
a contratação ficam as proponentes liberadas dos compromissos assumidos (Art. 64 § 3º da Lei nº 
8.666/93). 
 

7.3.2.1. Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da 
proposta, o licitador poderá solicitar as proponentes uma prorrogação específica no prazo de 
validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da 
proponente recusar-se a estender o prazo de validade de sua proposta, a mesma será rejeitada. 
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a 
respectiva proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços. 
 

7.3.3. O preço global proposto para os serviços (de cada lote) deverá ser apresentado tendo como 
base o mês da entrega da proposta, obedecendo à metodologia de cálculo por Orçamento Básico 
apresentado através das Planilhas de Custos e Preços (ANEXO 16) (de cada lote). 
 
7.3.4. As Planilhas de Custos e Preços deverão ser preenchidas e apresentadas, juntamente com a 
Proposta de Preços conforme (ANEXO 16) para cada lote, observando os parâmetros, condições e 
exigências deste edital, e estarem devidamente assinadas pelo Representante Legal da empresa e 
pelo Responsável Técnico com identificação do seu subscritor e conter o carimbo padronizado do 
CNPJ/MF; 
7.3.5. Os preços deverão ser cotados exclusivamente em moeda nacional corrente. 
 
7.3.6. No preço global proposto para a execução dos serviços do lote ofertado, deverão estar incluídos 
todos e quaisquer custos e despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre o mesmo. 
7.4. Com base no preço global proposto (para cada Lote) às empresas deverão apresentar as 
Planilhas de Custos e Preços (devidamente assinadas, sob carimbo, pelo Responsável Legal e pelo 
Responsável Técnico da empresa) e em conformidade com o Modelo do (ANEXO 16) deste Edital 
cujos preços unitários e globais resultantes serão os vigentes para a execução dos serviços e farão 
parte integrante dos contratos a serem firmados com o Município de União da Vitória. 
 
7.5. As Planilhas de Custos e Preços (de cada lote) deverão conter, obrigatoriamente, cotação de 
todos os itens especificados nas “Planilhas” constantes no ANEXO 16 deste edital, devidamente 
assinadas, sob carimbo, pelo Responsável Legal e pelo Responsável Técnico da empresa. Para 
elaboração dos cálculos das “Planilhas de Custos e de Preços”, as empresas deverão considerar 
apenas 02 (duas) casas decimais após vírgula, desconsiderando-se a terceira casa decimal, 
independente de arredondamentos. 
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7.6. As empresas deverão elaborar suas “Planilhas de custos e preços” com base neste edital e seus 
Anexos e Tópicos, sendo de sua inteira responsabilidade a omissão de valores ou volume de qualquer 
serviço necessário à perfeita e completa execução dos objetos da licitação. 
 
7.7. Durante a execução dos serviços do (lote) do objeto licitado, a(s) Contratada(s) não poderá(ão) 
alegar eventuais omissões de valor ou volume de qualquer serviço para justificar aditivos 
contratuais. 
 
7.8. Os equipamentos, máquinas e veículos a serem utilizados na execução do objeto contratado, 
deverão estar em perfeitas condições de uso e ser objeto de seguro total contra riscos de qualquer 
espécie, providenciado pela empresa e todos os custos inerentes a utilização dos mesmos, tais como 
operador/motorista, combustível, manutenção, etc., deverão estar inclusos nos preços unitários 
propostos, sempre obedecendo as especificações, parâmetros e metodologia de cálculo contidos no 
presente edital e seus anexos. 
 
7.9. Os materiais, insumos, equipamentos e demais recursos a serem empregados na execução do 
objeto do (lote) contratado serão fornecidos pela empresa contratada e todos os custos de aquisição, 
transporte, armazenamento e utilização deverão estar inclusos nos preços unitários propostos para 
os diferentes serviços. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer às especificações e 
serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA. 
 
7.10. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração;  
 
7.11. Não serão aceitas propostas com valor unitário superior ao estimado ou com preço 
manifestamente inexequível, conforme dispõe o artigo 48, da Lei n.º 8.666/93.  
 
7.12. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os 
de mercado do objeto deste Pregão;  
 
7.13. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do artigo 
43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre 
outros, os seguintes procedimentos:  
 

a. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

b. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
c. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 

iniciativa privada;  
d. Verificação de notas fiscais dos produtos/serviços adquiridos pelo proponente;  
e. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  
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f. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios 
coletivos de trabalho;  

g. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 

h. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;  
i. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadista, lojas de 

suprimentos, supermercados e fabricantes;  
j. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicadas por órgãos de pesquisa;  
k. Estudos setoriais;  
l. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 

proponente disponha para prestação dos serviços;  
m. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

 
7.14. Serão analisadas as “Planilhas de Composição de Preços Unitários” (de cada lote), seja de um ou 
mais itens que compõe os Orçamentos das licitantes, para verificar os algoritmos de cálculo e se as 
mesmas estão de acordo em relação a viabilidade técnica e econômica, baseada na metodologia de 
cálculos para apresentação das planilhas contida no ANEXO 16 deste Edital e os preços propostos, 
mediante a comprovação de que os preços dos insumos são compatíveis com os de mercado e que os 
quantitativos dos serviços e coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
da proposta. 
 
7.15. Havendo falhas nas “Planilhas de Custos” apresentadas, conforme o subitem 7.14 acima, a 
empresa proponente deverá após análise do Departamento de Contabilidade da Prefeitura, 
promover as devidas correções adequando os itens das planilhas, de forma que o preço final não se 
altere (para maior). 
 
7.16. Somente será aceito preço final diferente do inicialmente proposto, se o valor ficar menor em 
decorrência dos ajustes/adequações efetivados nas “Planilhas”. 
 
7.17. Se as Planilhas de Preços não forem passíveis de retificação em função do preço ofertado e os 
ditames contidos neste item, será considerada como prova da inexequibilidade da Proposta de Preço 
e a mesma será rejeitada, acarretando a sua desclassificação. 

 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
8.1. Do Critério de Julgamento: 
8.1.1. A presente licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, de vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 
correlatos. 
 
8.1.2. Considerando que o tipo da presente licitação é o de “Menor Preço”, nos termos do artigo 45, 
§1º, inciso I da Lei que regula esta licitação, será considerada vencedora “do lote” aquela empresa 
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que atendendo a todas exigências contidas neste Edital apresente o “MENOR PREÇO GLOBAL DO 
LOTE”, para executar os serviços do (s) LOTE(S) ofertado do objeto deste edital. 
8.1.2.1. A disputa se dará pelo valor unitário da tonelada (Lote I e Lote II); 
 
8.1.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 
decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
8.1.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital; 
 
8.1.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.28 e 5.29 deste Edital, o Pregoeiro poderá 
negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 
 
8.1.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
8.2. Do Direito de Preferência das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
8.2.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo “07” para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de 
preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto 
(Anexo 08) seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 
44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006). 
 
8.2.2. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 
Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP.  
  

8.2.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte considerada empatada e mais 
bem classificada deverá ser convocada, após o término dos lances, para apresentar nova 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 5 (cinco) 
minutos da convocação, sob pena de preclusão;  
   
8.2.2.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte acima indicada que efetivamente 
apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
desde que em tempo hábil, e atenda às demais exigências previstas neste edital, terá 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
  
8.2.2.3. Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, serão convocadas as microempresas e as empresas de pequeno porte 
remanescentes consideradas empatadas na ordem classificatória para o exercício do 
direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame.  
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8.2.3. Entende-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 ao 
lance mais vantajoso.  
   
8.2.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre aquelas para 
que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.  
 
8.2.5. Somente se a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja dentro do 
critério de empate não ocorrer, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora, atendidas as demais disposições deste edital.  
   
8.2.6. O disposto nos itens acima somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
8.3. Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora 
8.3.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível 
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações 
do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.  
   
8.3.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 
objeto.  
   
8.3.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  
 
8.3.4. Não serão aceitas propostas com valor global superior aos estimados ou com preços 
manifestamente inexequíveis, conforme dispõe o artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
   
8.3.5. Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado do objeto deste Pregão;  
   
8.3.6. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do artigo 
43 da Lei Federal n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se 
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

 
8.3.6.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  
 
8.3.6.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
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8.3.6.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada;  
 
8.3.6.4. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  

 
8.3.6.5. Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.  

 
8.3.7. Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 
eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.  
   
8.3.8. A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu 
valor global.  
 
8.3.9. Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a subsequente, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.  
   
8.3.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação.  
 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
9.1. Deverão constar os seguintes documentos: 
 

9.1.1. DAS DECLARAÇÕES 
 

a. Declaração do Representante Legal. (Anexo 02); 
 

b. Declaração de Atendimento ao Art. 7°, Inciso XXIII da Constituição Federal. (Anexo 03); 
 

c. Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital. (Anexo 04); 
 

d. Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP. (Anexo 06); 
 

e. Declaração de Empresa com sede em outro município. (Anexo 07); 
 

f. Declaração de Responsabilidade Técnica. (Anexo 08); 
 

g. Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) Autorizando sua Inclusão na Equipe. (Anexo 
09);  
 

h. Relação de Equipamentos, Máquinas e Veículos. (Anexo 11); 
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i. Modelo de Vistoria ou Declaração de Renúncia da Vistoria. (Anexo 13); 
 

j. Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato (Anexo 15); 
 

9.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93 
 

9.1.2.1. A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social deve ser 
compatível com o objeto licitado, consistirá em: 
 

a. No caso de Sociedades Empresariais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, devidamente registrados no Órgão competente, demonstrando possuir em seu objeto 
social serviço compatível com o ora licitado. 
 

b. No caso de Sociedades por Ações: Ato Constitutivo ou Estatuto em vigor, devidamente 
registrado no órgão competente, demonstrando possuir em seu objeto social serviço 
compatível com o ora licitado, acompanhados da ata regularmente registrada da assembleia 
de eleição da última diretoria. 

 
c. No caso de Sociedades Simples: Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, 

demonstrando possuir em seu objeto social serviço compatível com o ora licitado, 
acompanhada de prova de constituição da diretoria em exercício. 

 
d. No caso de Sociedades Estrangeiras em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização 

e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir, e que demonstre habilitação para executar serviço 
compatível com o ora licitado. 
 

e. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva.  
 

f. Caso a empresa opte pelo disposto na Lei Complementar n° 123/2006, Artigos 44° e 
45°, deverá comprovar através da Certidão Simplificada da Junta Comercial seu 
enquadramento no regime das microempresas e empresas de pequeno porte; 

 
      9.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93 
 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a apresentação 
do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil;  
 

b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto desta licitação; 
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c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante, 
dentro de seus prazos de validade, de acordo com o Artigo 29, inciso III da Lei nº 8.666/1993 
com alterações subsequentes, mediante apresentação de: 

 
c.1. Certidão (Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa) Conjunta de 
Quitação de Tributos Federais, da Dívida Pública da União e Regularidade 
Social Previdenciária – INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
c.2. Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos 
Estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda; 

 
c.3. Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de todos os Tributos 
Municipais, expedida pela respectiva Secretaria Municipal da Fazenda. 

 
d. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal – CEF;  

 
e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 
642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 
de 1943. 
 

9.1.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  
9.1.3.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (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.  
9.1.3.1.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez 
que atenda a todas as demais exigências do Edital.  
9.1.3.1.3. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da 
fase recursal.  
 
9.1.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste edital, sendo facultado 
ao Pregoeiro convocar o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de 
habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, 
desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou 
revogar a licitação.  
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9.1.3.3. As certidões de comprovação de regularidade fiscal dos licitantes deverão ser 
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor ou, na 
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 (noventa) dias 
contados da data da abertura da sessão pública. 
 

9.1.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Art. 30 da Lei Federal 8.666/93 
 

a. Certificado de Registro e Regularidade da Empresa, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade. 
 
Atenção: 
1. Caso haja diferença nos dados constantes no Certificado (endereço, capital social, objeto 
social) com a última Alteração do Contrato Social, o Certificado em questão, conforme o 
próprio menciona – Não terá validade e a empresa será automaticamente inabilitada. 
2. A empresa que for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA de 
origem, caso venha sagrar-se vencedora deste certame licitatório, deverá apresentar, 
obrigatoriamente, como condição para assinatura do contrato, o Certificado contendo o visto 
junto ao CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194/66, em consonância 
com a Resolução nº 265/79 do CONFEA. 
 

b. Declaração formal, passada pelo representante legal da empresa, indicando 
profissional(is) de nível superior que comprove, mediante apresentação de Acervos, do 
respectivo Conselho Regional de Classe Profissional a que pertence, que executou serviços 
pertinentes ao objeto licitado e que atuará como Responsável Técnico para responder 
tecnicamente pelos serviços contratados, conforme o Anexo 08 (Declaração de 
Responsabilidade Técnica);  
 
Atenção: A empresa proponente deverá apresentar pelo menos um (1) responsável técnico, 
sendo Engenheiro Ambiental ou Sanitarista ou Engenheiro Químico ou Civil.  
 

c. Certificado de Registro e Regularidade do profissional indicado na alínea “b” supra, para 
ser o responsável técnico na gerência dos serviços contratados, junto ao CREA, dentro de seu 
prazo de validade. 

 
Atenção:  
1. Se o profissional indicado for registrado em outra jurisdição e, consequentemente, inscrito 
no CREA de origem, a proponente, no caso de sagrar-se vencedora deste certame licitatório, 
deverá apresentar, obrigatoriamente, como condição para assinatura do contrato, o Certificado 
acima contendo o visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194/66, 
em consonância com a Resolução nº 265/79 do CONFEA. 
 
2. O(s) profissional(eis) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) pela realização de obras e 
serviços deverão figurar como responsáveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem 
substituídos em caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados 
e, desde que sejam previamente autorizados pela Administração Municipal.  
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3. A comprovação de vínculo do Responsável(eis) Técnico(s) com a licitante deverá ser feita no 
prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data da ciência do resultado do 
julgamento do presente certame licitatório, ficando a empresa obrigada a apresentar ao Gestor 
do Contrato a comprovação do vínculo do(s) Profissional(ais) indicado(s) que atuará(ão) como 
Responsável(is) Técnico(s) do objeto contratado, através dos seguintes documentos: 

 
• Sócio: cópia do contrato social e sua última alteração, devidamente 

registrados no órgão competente; ou 
• Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de empresa 

individual ou limitada ou cópia do estatuto social e ata de eleição 
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
anônima; ou 

• Empregado permanente da empresa: cópia do contrato de trabalho 
por tempo indeterminado ou qualquer documento comprobatório de 
vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria; ou 

• Profissional contratado: cópia do contrato de prestação de serviços, 
celebrado entre o profissional e a licitante de acordo com a legislação 
civil comum. 
 

4. A responsabilidade técnica pela execução dos serviços objeto desta licitação, será do(s) 
profissional(eis) indicados(s) na alínea “b” supra, que deverá(ão) ficar vinculado(s) ao contrato 
correspondente, devendo, em caso de apresentação, para atendimento do mesmo dispositivo, de 
mais de um profissional, ser indicado, na ocasião da contratação, qual deles exercerá a 
Coordenação dos trabalhos.  
 

d. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICACAO TÉCNICA/OPERACIONAL DA EMPRESA: 
Comprovação de aptidão para atendimento do objeto da licitação, por período não inferior a 
06 (seis) meses consecutivos, mediante apresentação de cópia devidamente autenticada de 
preferência em cartório de Atestados ou Certidões fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, acompanhado da certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA, 
demonstrando que a empresa executou diretamente, MENSALMENTE, EM QUANTIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR, OS SEGUINTES SERVIÇOS: 

 
PARA O LOTE I 

Especificação dos Serviços Unidade Quantidade 
Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Orgânicos 

e Não Recicláveis; 
ton./mês 405 

 
 

 

PARA O LOTE II 
Especificação dos Serviços Unidade Quantidade 

Operação e Manutenção do Aterro Sanitário do Município; ton./mês 405 
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Atenção: Para o atendimento da exigência da quantidade de cada item será permitido o 
somatório de certidões, atestados ou declarações. A(s) Certidão(ões) ou Atestado(s) ou 
Declaração(ões) citados deverá(ão) ser fornecido(s) pelo(s) respectivo(s) contratante(s), 
proprietário(s), da(s) obra(s) e/ou serviço(s). 
 

e. Relação nominal e numérica, individualizando através de marca, modelo, capacidade e ano 
de fabricação, dos veículos - inclusive veículo(s), máquinas e equipamentos técnicos, 
adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto desta licitação (Anexo 11), 
atendendo ao dimensionamento de necessidade mínima descrita no ANEXO 01 – Termo de 
Referência e conforme listagem abaixo: 

 
        No caso do Lote n.º 1: 

 
• 05 (cinco) caminhões equipados com caçamba coletora compactadora apropriada para 

coleta de resíduos sólidos urbanos, de carregamento traseiro, com capacidade nominal 
mínima de 12 m3 (doze metros cúbicos), índice de compactação de 3:1, com sistema de 
descarga automática, sendo 04 (quatro) veículos para coleta regular e 01 (um) veículo 
para a função de reserva técnica. 

• Aparelhos rastreadores, GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento 
Global) ou outro equipamento que permita identificar em tempo real os percursos dos 
roteiros percorridos pelos caminhões de coleta, equipados com software específico para 
a finalidade descrita em toda a frota de veículos coletores; 

• 01 (um) veículo leve para fiscalização e apoio aos serviços; 
 

          No caso do Lote n.º 2: 
 

• 01 (um) veículo leve para fiscalização e apoio aos serviços; 
• 01 (um) trator de esteira com no mínimo 10 ton. (dez toneladas) de peso e 85 (oitenta e 

cinco) CV de potência, para manejo e operação do aterro sanitário; 
• 01 (uma) escavadeira hidráulica de no mínimo 15 ton. (quinze toneladas) de peso, 

equipada com caçamba de carregamento de no mínimo 1m3 (um metro cúbico) para 
manejo do aterro sanitário. 

• 01 (um) caminhão equipado de caçamba basculante com capacidade mínima de 5m3 
(cinco metros cúbicos), para operação do aterro;  

 
Atenção: Os veículos, máquinas, equipamentos e as instalações de apoio apresentadas, 
obedecidas as especificações, normas e quantidades consideradas como mínimas e necessárias 
por este Edital, na forma relacionada pela Licitante à época da habilitação e qualificação das 
propostas, deverão estar disponíveis para a realização da vistoria prévia antes da assinatura do 
Contrato, no Município de União da Vitória/PR.  
 
OBS¹.: No caso do Lote 1, poderá, a critério, a empresa contratada utilizar veículo de 
capacidade superior a 12 m3, como por exemplo 15 m3 ou 19 m3; bem como o índice de 
compactação da caçamba coletora poderá ser superior; assim sendo o número mínimo de 
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veículos deverá ser reavaliado dependendo das características dos equipamentos e validado 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
OBS².: As marcas, os modelos, e outras características dos veículos propostos para a 
realização dos serviços ficam a critério da empresa contratada, desde que observadas 
exigências e condições expressas no Termo de Referência.  

 

f. Declaração do representante legal da empresa, de possuir Plena Capacidade Operacional. 
(Anexo 10); 
 

9.1.4.1. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos pela realização de obras e serviços 
deverão figurar como responsáveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem substituídos em caso de 
fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde que sejam previamente 
autorizados pela Administração Municipal.  

 
9.1.4.2. A responsabilidade técnica pela execução dos serviços objeto desta licitação, será do(s) 
profissional(is) indicados(s) na alínea “b” supra, que deverá(ão) ficar vinculado(s) ao contrato 
correspondente, devendo, em caso de apresentação, para atendimento do mesmo dispositivo, de mais de 
um profissional, ser indicado, na ocasião da contratação, qual deles exercerá a Coordenação dos 
trabalhos.  
 

9.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 
 

a. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da sede 
da proponente, emitida a, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para entrega 
dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93; 
 

b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, já exigíveis e 
apresentados na forma das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/2002, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados a mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida 
no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro indicador que o venha 
substituir. 

 
b.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo 
contador; 
 
b.2.  As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso; 
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b.3. As Microempresas e as empresas de pequeno porte, também deverão se enquadrar no 
disposto neste item, devendo apresentar, o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial 
levantado, conforme o caso, devidamente registrado; 
 
b.4. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de 
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados: 
 

1. Publicados no Diário Oficial; ou 
2. Publicados em Jornal; ou 
3. Por cópia ou fotocópia autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da 

proponente; ou 
4. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos 
de Abertura e Encerramento. 
 

b.5) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – submetidas ao 
IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega do livro digital junto 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com data de entrega no ano de 2017 referente ao ano-
base de 2016. (Não serão aceitos Balanços Patrimoniais referentes ao ano-base de 2015);  
 

Observações: O Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja constituída no 
exercício social em curso), apresentado na forma da lei (com os Termos de Abertura e de 
Encerramento e devidamente registrado pelo órgão competente), que comprove a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, assinado 
por contador, constando nome completo e registro profissional, caso a proponente seja optante do 
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPEED, submetida ao IND DNRC 107/08, arquivo 
digital, deverá apresentar o balanço patrimonial junto com cópia do recibo de entrega de livro digital 
junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que deverá estar devidamente assinado 
eletronicamente pelo representante legal da empresa e por profissional de contabilidade legalmente 
habilitado, conforme disposto no artigo 10, IV do Código Comercial Brasileiro e Normas do Conselho 
Federal de Contabilidade.  

 
b.6) Na análise do balanço, serão utilizados os índices definidos pelas seguintes fórmulas: 
 
b.6.1) A comprovação de boa situação financeira será baseada na obtenção dos Índices de 
Liquidez Geral (ILG), Índices de Solvência Geral (ISG), Índices de Liquidez Corrente (ILC) e Grau 
de Endividamento (GE), devendo ser demonstrados pelos licitantes e assinados por seus 
contadores, através das fórmulas abaixo (*), sendo que somente será considerada habilitada a 
empresa que obtiver os seguintes resultados: 
 

a. Liquidez Corrente (LC): índice maior ou igual a 1,00. 
b. Liquidez Geral (LG): índice maior ou igual a 1,00. 
c. Solvência Geral (SG): índice maior ou igual a 1,00. 
d. Grau de Endividamento (GE): índice menor ou igual a 0,50 (zero vírgula cinquenta). 
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b.6.2) A licitante que apresentar o resultado inferior a 1 (um) para qualquer dos índices: Liquidez 
Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) ou Solvência Geral (ISG) será INABILITADA no presente 
certame licitatório. 
 
b.6.3) A licitante que apresentar o resultado maior a 0,50 (zero vírgula cinquenta) para o Grau de 
Endividamento (GE) será INABILITADA no presente certame licitatório. 

    
    (*) Fórmulas: 

 
ILG = (AC +RLP) onde: 

____________ 
 

(PC + ELP) 
 
 

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 
 

 
 

                        AT 
                             ISG =   ___________   onde: 

 
                             (PC + ELP) 

 
 

 
ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 

AT = Ativo Total 
PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 
 

 
 

                       AC 
                      ILC =      ___________   onde: 

 
                        PC 

 
 

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 
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                                                                                       PC + ELP 

GE   =      ________________ onde: 
       

   AT 
 

 
GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 

                                                                   AT = Ativo Total 
 
 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS ÍNDICES 
 

Para avaliar a qualificação econômico-financeira dos licitantes, serão considerados os índices de 
Liquidez Geral, Solvência Geral, Liquidez Corrente e Grau de Endividamento. 
 
Os índices acima não ferem ao disposto no Art. 31 da Lei 8.666/93 e foram estabelecidos através de 
estudos e adoção usual, com os resultados exigidos em patamares extremamente razoáveis para 
avaliar a situação econômico-financeira dos licitantes. 
 
O Índice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamentos da empresa, relacionando tudo 
que se converterá em dinheiro no curto e no longo prazo com as dívidas também de curto e de longo 
prazo. O índice menor do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros 
suficientes para pagar as suas dívidas, o que pode comprometer a continuidade das atividades, 
especialmente no longo prazo, bem como a prestação de serviços em contratos de longa duração. 
 
O Índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos totais, para 
pagamento do total de suas dívidas. Para o índice colacionado, o resultado maior que 1,00 demonstra 
que a empresa é solvente, comprovando uma boa situação, sendo certo que, quanto maior o 
resultado, melhor será a condição da empresa. 
 
O Índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, relacionando 
tudo que se converterá em dinheiro no curto prazo com as dívidas também de curto prazo. O índice 
menor do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros para honrar suas 
obrigações de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da empresa. 
 
O Grau de Endividamento revela se uma empresa é muito ou pouco endividada, demonstrando se usa 
muito ou pouco capital de terceiros. Expressa a proporção de recursos de terceiros financiando o 
Ativo e, complementarmente, a parcela do Ativo financiada pelos recursos próprios. O índice 
proposto, menor ou igual a 0,50 apresenta-se como razoável e é usualmente adotado.  
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A adoção de índices constitui instrumento relevante para a constatação da exequibilidade do objeto 
e não pode ser desconsiderada pela Administração, especialmente no tocante aos contratos de longa 
duração. 
 
Os índices estabelecidos atendem ao disposto no Art. 31, § 5º, da Lei 8.666/93, pois permitem a 
comprovação da situação financeira da empresa de forma objetiva, através dos cálculos previstos e 
devidamente justificados, usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira 
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, ao passo em que não frustram ou 
restringem o caráter competitivo do certame, eis que estabelecidos em patamares aceitáveis. 

 
Obs¹: As empresas abertas no exercício financeiro corrente, deverão estar com o Balanço de abertura 
publicados em jornal ou autenticação na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente. 
 
Obs²: O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  
 

9.1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 
 

a) Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 
apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou, apresentados os 
respectivos originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na 
sessão; 

 
b) 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. 

 
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 5 (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. 

 
d) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea “c” supra, 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 os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

 
e) A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 

 
f) Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos há menos 

de 90 (noventa) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata este 
item os documentos cuja validade é indeterminada; 
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g) As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 
posterior. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados, ressalvado o contido 
no item 9.1.3.1., conforme Art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
e) Os veículos, máquinas, equipamentos e as instalações de apoio apresentadas, obedecidas as 

especificações, normas e quantidades consideradas como mínimas e necessárias por este 
Edital, na forma relacionada pela Licitante à época da habilitação e qualificação das 
propostas, deverão estar disponíveis para a realização da vistoria prévia antes da assinatura 
do Contrato, no Município de União da Vitória/PR.  

 
9.1.7. DA VISITA TÉCNICA 

 
9.1.7.1. As proponentes poderão realizar visita técnica destinada a conhecer os locais da prestação 
dos serviços objeto da licitação. 
 
9.1.7.2. A Visita Técnica (Anexo 13) deverá ser agendada com, no mínimo, 01 (um) dia de 
antecedência, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), localizada na Praça Coronel 
Amazonas, s/n. º, Centro, União da Vitória/PR, das 12h00min às 18h00min, de 2ª a 6ª feira, em dia 
útil, ou através dos telefones (42) 3522-3266 ou 3522-4724 (Albert Otto Bach – Engenheiro 
Ambiental). 
 
9.1.7.3. Ao término da visita será fornecido à proponente o respectivo atestado em impresso próprio, 
devidamente assinado pelo responsável que acompanhou a visita, cujo nome e cargo deverá constar 
do documento. 
 
9.1.7.4. A visita técnica não exime a proponente de realizar, por conta própria, as análises, inspeções 
e verificações necessárias à elaboração de sua proposta. 
 
ATENÇÃO: Caso a proponente opte por não realizar a Visita Técnica deverá apresentar a 
Declaração de Renúncia (conforme Anexo 13 deste Edital). 
 
ATENÇÃO: Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem 
das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência 
da execução do objeto deste Pregão. 
 

10. DOS RECURSOS 

 
10.1. Nos termos do Art. 26 do Decreto n. º 5.450/2005, que regulamenta o pregão, na forma 
eletrônica, passada a sessão de disputa de lances e indicação do vencedor, a Pregoeira informará, 
via chat, a data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interposição de recurso; 
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10.1.1. Na data e horário estipulados para a manifestação de recursos, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo 
de até 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.  
10.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado 
a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor, nos termos do art. 26, §1º, do Dec. 5.450/05. 
10.1.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a 
ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema; 
10.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente; 
10.1.5. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos à autoridade competente e 
disponibilizados através do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias; 
10.1.6. Caso os recursos e contrarrazões de recursos não sejam disponibilizados no sistema da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias do Banco do Brasil, não serão conhecidos. 
10.1.7. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica à vista dos autos 
franqueada aos interessados. 
10.1.8. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada no chat, bem como conter 
a síntese das razões do recorrente; 
10.1.9. A falta de manifestação e motivação de recurso dentro do prazo concedido (10.1.1), 
importará na decadência do direito de recurso; 
 
10.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante; 
 
10.3. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo; 
 
10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. (Art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 
 
10.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser cadastrados no site da Bolsa: 
www.bbmnetlicitacoes.com.bre enviados em uma via original, para a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória - Paraná, no endereço: Praça Dr. Cruz Machado, n. º 205, 4º Andar (Dep. de Licitação) 
– Centro – União da Vitória – Paraná – CEP 84.600-900, Setor de Licitação. Esta via deverá estar em 
papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal 
para que possa ser anexada no processo. O documento deverá ser protocolado nesta Prefeitura 
(Térreo). 
 
10.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro, mediante auxílio Jurídico, 
terá até 5 (cinco) dias para:  
 

a. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido;  

b. Motivadamente, reconsiderar a decisão;  
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c. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;  
 
10.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
10.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.  
 
10.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação.  
 

11.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1. Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração ao licitante que: I) recusar-se injustificadamente, após ser considerado 
adjudicatário, dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o Contrato, bem como 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente e, II) não mantiver a sua proposta.  
 
11.2. A declaração de idoneidade será aplicada ao licitante que: a) fizer declaração falsa na fase de 
habilitação; b) apresentar documento falso; c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, o procedimento; d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de 
violência, grave ameaça fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; e) tenha sofrido 
condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados, e g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade 
administrativa, na forma da lei.  
 
11.3. Caberá multa compensatória sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao 
licitante que:  
 
11.3.1. Apresentar declaração falsa: multa de até 20%;  
 
11.3.2. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até 10%;  
 
11.3.3. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de até 20%;  
 
11.4. Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta ao 
licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, a assinar o Contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da 
recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a ampla defesa.  
 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA 
Edital de Pregão Eletrônico n. º 08/2018 – Processo n. º 013/2018 

 

35 
“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele e ele tudo fará.” (Salmos 37:5) 

11.5. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade, a 
teor do disposto no artigo 87, parágrafo segundo, da Lei n.º 8.666/93.  
 
11.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no contrato. 
11.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 

12.  FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
12.1. O contrato será firmado entre a Prefeitura Municipal de União da Vitória e o vencedor da 
licitação, o qual consignará os direitos e obrigações das partes e instrumento que faz parte integrante 
e complementar deste Edital (ANEXO 14), independente de transcrição.  
 
12.2. O licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação.  
 
12.3. Os veículos, máquinas, equipamentos e as instalações de apoio apresentadas, obedecidas as 
especificações, normas e quantidades consideradas como mínimas e necessárias por este Edital, na 
forma relacionada pela Licitante (Anexo 11) à época da habilitação e qualificação das propostas, 
deverão estar disponíveis para a realização da vistoria prévia antes da assinatura do Contrato, no 
Município de União da Vitória/PR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA).  
 
12.4. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar Cópia da 
Licença Ambiental pertinente exigida pelo órgão ambiental estadual (Instituto Ambiental do 
Paraná) para operação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no 
Estado do Paraná, emitida em nome do licitante. 
 
12.5. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar Cópia do 
“PCMSO” (Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e “PPRA” (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais) atualizados e devidamente assinados por Médico e Engenheiro e/ou 
Técnico de Segurança do Trabalho, respectivamente. 
 
12.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, conforme item n.º 
11.4.  
12.7. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de contrato, não retirar 
ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convidar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições propostas de 
cada classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o ato convocatório, ou revogar 
a licitação.  
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12.8. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinada, instrumento de 
garantia de execução contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da avença, 
devendo a mesma vigorar pelo prazo de vigência do contrato (trinta e seis meses). 
 
12.9. A garantia deverá vigorar até o vencimento do contrato ou a rescisão do mesmo, sendo 
renovada e complementada na mesma proporção e época de eventual aditivo, a partir de eventuais 
prorrogações e adições ao ajuste, tantas vezes quanto for o necessário para garantir a plena execução 
dos serviços, sob pena de aplicação de multa contratual; 
 
12.10. A CONTRATADA optará por uma das modalidades elencadas no artigo 56, parágrafo primeiro 
da Lei nº 8.666/93, quais sejam:  
12.10.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda;  
 
12.10.2. Seguro-garantia;  
 
12.10.3. Fiança-bancária.  
 

12.11. Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo 
fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal n.º 10.406/02 (Código Civil 
Brasileiro).  
12.11.1. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
 
12.12. Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados por cláusula de 
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.  
 
12.13. A garantia será devolvida quando do recebimento definitivo ou quando rescindido o contrato, 
sem que caiba culpa à CONTRATADA.  
 
12.14. No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou serviços, a garantia complementar será de 
acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada à mesma proporção do referido 
aditivo. 
 
12.15. Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, a Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha 
acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.  
 

12.16. No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, será imediatamente 
acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos acarretados ao CONTRATANTE, independente da 
aplicação de outras sanções.  
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12.17. A garantia destina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao pagamento de: 
12.17.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas;  
12.17.2 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;  
12.17.3. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 
CONTRATADA.  
 

12.18. No caso de apresentação de seguro-garantia, este deve ter como beneficiário direto, único e 
exclusivo a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR e deve contemplar todas as situações 
elencadas no subitem anterior. 
12.19. Decorridos 90 (noventa) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem a 
comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.  
 
12.20. As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente 
justificado e autorizado pela Procuradoria Jurídica do Município. 
 
12.21. O contrato terá um prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data 
da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
12.22. Os serviços de que trata o objeto deste edital deverão ser iniciados no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil, após o recebimento da Ordem de Serviço, 
respeitadas as especificações dos Projetos Básicos, e demais anexos constantes deste Edital. 
 

13. DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
13.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com os Projetos Básicos (Anexo 01 – Termo de 
Referência) deste Edital. 
 
13.2. A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos eventuais acidentes, danos e prejuízos que 
a qualquer título causar ao Contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da 
execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. A contratada será a 
única responsável pelos serviços objetos deste Edital, estando o Município isento de qualquer 
responsabilidade ambiental sobre os mesmos. 
13.3. A contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual necessários para o 
desenvolvimento de todos os serviços licitados e de acordo com a Norma Brasileira ABNT 12.980/93. 
 
13.4. A Contratada deverá manter um escritório no Município de União da Vitória/PR com 
atendimento ao público de segunda a sexta-feira, em horário comercial, assim como um telefone para 
contato e fornecer o(s) número(s) para a Contratante. O(s) número(s) de telefone para 
sugestões/reclamações da população deverá(ão) ser fixado(s) nos veículos de prestação de serviços 
da Contratada. 
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13.5. Serviços de que trata o objeto deste Edital deverão ser iniciados no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil, após o recebimento da Ordem de Serviço, 
respeitadas as especificações do Projeto Básico e demais anexos. 
 
13.6. Em caso de greve, a Prefeitura poderá, a seu exclusivo critério, assumir os equipamentos da 
contratada, operando-os com pessoal próprio ou contratado em caráter emergencial, até que se 
normalize a situação, podendo descontar tais custos das faturas a serem pagas à contratada. 
 
13.7. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 
rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 
acauteladoras de seus interesses e do erário, independentemente de ação judicial. 
 
13.8. A empresa vencedora deverá prestar os serviços de acordo com as definições e critérios 
da Lei nº 12.305/10 (Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei nº 11.445/07 
(Estabelece Diretrizes Nacional para o Saneamento Básico), ANBT NBR 10.004/04 (Estabelece 
a Classificação dos Resíduos Sólidos), ABNT NBR 11.174/90 (Armazenamento de Resíduos 
Classe II-A e Classe II-B), ABNT NBR 13.221/94 (Transporte de Resíduos – Procedimento), 
ABNT NBR 13.463/95 (Coleta de Resíduos Sólidos – Classificação), ABNT NBR 13.463/95 
(Coleta de Resíduos Sólidos), ABNT NBR 12.980/93 (Coleta, varrição e acondicionamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos), ABNT NBR 8.419/92 (Apresentação de Projetos de Aterros 
Sanitários de Resíduos Sólidos Urbanos) e ABNT NBR 13.896/97 (Aterros de Resíduos não 
perigosos – critérios para projeto, implantação e operação), e de acordo com: 
 
13.9. Os serviços deverão ser prestados nos respectivos bairros e localidades definidos nos Projetos 
Básicos do Anexo 01 – Termo de Referência e anexos correspondentes, com rigorosa observância à 
frequência e período de coleta. 
 
13.10. O valor do faturamento dos serviços de Coleta e Transporte de resíduos sólidos urbanos 
orgânicos e não recicláveis e de Operação e Manutenção do Aterro Sanitário será sobre o peso 
máximo de 810 toneladas/mês (oitocentas e dez toneladas ao mês).  
13.10.1. No caso de não atingir o peso de 810 toneladas/mês (oitocentas e dez toneladas ao mês), o 
Município reserva-se o direito de efetuar o pagamento apenas da quantidade comprovadamente 
coletada e pesada; 
13.10.2. No caso de exceder o peso de 810 toneladas/mês (oitocentas e dez toneladas ao mês), o 
excedente ficará por conta da Contratante. 
13.11. A empresa vencedora deverá apresentar cópia da A.R.T. – Anotação de Responsabilidade 
Técnica, emitida pelo(s) Engenheiro(s) citados na alínea “b” do item 9.1.4 e responsável pela 
implantação e execução do objeto, por ocasião do recebimento da primeira fatura.  
 
13.12. A empresa deverá apresentar, mensalmente, relatório contendo a quantidade, em peso, de 
resíduos coletados e operados no aterro sanitário, de acordo com os comprovantes de pesagem 
emitidos pela Contratante. Também deverá apresentar cópia da Licença de Operação referente aos 
serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos sempre quando correr a renovação da 
mesma.  
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13.13. No ato da assinatura do contrato o setor competente do Município indicará o local para onde 
serão destinados os resíduos coletados, o qual atualmente situa-se na linha Papua, distante 28 km 
(vinte e oito quilômetros) do centro urbano da cidade. Caso o local de destinação final seja alterado 
durante a vigência do contrato, a Contratada será informada pela Contratante, estando este novo local 
há uma distância máxima de 30 km (trinta quilômetros) do centro urbano da cidade. 
 

14. DAS OBRIGAÇÕES 

 
14.1. Das Obrigações do Contratante:  

a. Fornecer todas as informações disponíveis e necessárias à execução dos serviços do objeto 
contratado, caso não constem da documentação que integra este instrumento, e assumir a 
responsabilidade pela sua correção e adequação, bem como, garantir acesso à CONTRATADA 
a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente instrumento. 

b. Envidar esforços para superar e resolver quaisquer problemas supervenientes dos trabalhos, 
cuja solução esteja ao seu alcance ou para o qual possa contribuir efetivamente. 

c. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato. 
d. Exercer a fiscalização dos serviços prestados por servidores designados.  
e. Comunicar oficialmente à Licitante vencedora quaisquer falhas verificadas no cumprimento 

do contrato.  
f. Recusar todos e quaisquer serviços ou equipamentos que não estejam em conformidade com 

as especificações técnicas definidas neste Projeto Básico, ficando a CONTRATADA, obrigada 
a sua substituição sem ônus para o CONTRATANTE. 

g. A não liberação do pagamento referente à medição correspondente, quando a CONTRATADA 
não cumprir com as exigências constantes neste instrumento e seus anexos. 

h. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações necessárias 
relativas à execução dos serviços. 

i. No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer 
natureza, todos os elementos de informações relacionados aos serviços em execução, quando 
julgar necessários. 

 
14.2. Das Obrigações da Contratada:  

a. Atender a todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos.  
b. Indicar formalmente um preposto para representá-la na execução do contrato.  
c. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.  
d. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do 
Contrato.  

e. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  
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f. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
deste Termo, sem prévia autorização da Contratante. 

g. Acatar orientações da Contratante, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

h. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital e seus Anexos.  

i. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

j. A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada, com coletes reflexivos e com 
calçados padronizados, com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI que cada serviço 
requer e capas protetoras em dias de chuvas. 

 
j.1.O uniforme deverá ter a identificação da empresa contratada e o brasão do 
Município de União da Vitória/PR; 
 

k. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  

l. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração;  

m. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Licitante vencedora relatar 
à Prefeitura Municipal toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 
função;  

n. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;  

o. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 

p. A empresa contratada deverá designar um preposto (gerente) para fins de representá-la 
junto à contratante, com amplos poderes para tudo que se relacione com a execução dos 
serviços. 

q. Recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço objeto deste contrato. 
 
14.3. DAS OBRIGACOES SOCIAIS, FISCAIS E COMERCIAIS DO CONTRATO 
14.3.1. Caberá ainda à proponente vencedora: 
14.3.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR e a SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente); 
14.3.1.2. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou contingência; 
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14.3.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 
aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e 
14.3.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade de todos os encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta licitação. 
 
14.4. A inadimplência da proponente, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere ao Município de União da Vitória, a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a proponente vencedora renuncia 
expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Município. 
 

15. DA ALTERAÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS: 

 
15.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento dos serviços, seja nos 
detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do Contratante, através do Gestor do 
Contrato, que autorizará por escrito, ficando obrigada a Contratada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços para melhor 
adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei Federal n° 
8.666/93 , com alterações posteriores. 
 
15.2. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida 
após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades 
legais. 

 

16.  DO PAGAMENTO 

 
16.1. O pagamento dos serviços executados durante o mês será efetuado até o 20º (vigésimo) dia útil 
do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal/fatura discriminando a modalidade e o 
número da licitação que originou o respectivo contrato, devidamente aprovada pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, acompanhada da relação de funcionários envolvidos na execução dos 
serviços, juntamente com as guias comprovando o recolhimento do INSS e do FGTS e as guias 
comprovando o recolhimento do ISSQN do mês anterior. 
 
16.1.1. Deverá apresentar também, relatório mensal, o qual deverá vir acompanhado dos tickets de 
pesagem diária de cada veículo (antes e depois do processo de coleta). 
 
16.1.2. O processo de pesagem deverá ocorrer em Balança de Pesagem junto à entrada do aterro 
sanitário municipal; 

 
16.1.2.1. Até a conclusão da instalação da balança na entrada do aterro sanitário (e num prazo 
máximo de 120 dias), bem como em casos de manutenção desta balança junto ao aterro 
sanitário, o processo de pesagem ocorrerá na Balança de Pesagem localizada na Avenida Paula 
Freitas, s/nº, Bairro São Sebastião, Distrito de São Cristóvão ou em local a ser determinado pela 
Prefeitura Municipal de União da Vitória. 
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a) a atestação dos serviços se dará com o “CERTIFICO” do fiscal do contrato na nota fiscal/fatura 
devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional.  
 
b) a CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura, além do exigido na cláusula acima, os dados 
bancários: Banco, Agência e nº Conta-Corrente.  
16.2. Relativamente aos tributos, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento 
do ISS (ou ISSQN) – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, o qual deverá ser recolhido no 
local da prestação dos serviços. 
 
16.3. Deverá a Contratada apresentar cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) sobre 
o objeto do contrato por ocasião do recebimento da primeira fatura. 
 
16.4. A presente despesa é prevista para o período de 36 (trinta e seis) meses, sendo que até 
31/12/2018, deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 2.076.3390.39 - 1511 - 
353/2018   -   MANUT.SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 2.076.3390.39 - 1000 - 352/2018   -   – 
Recursos Próprios 
 

17.  DO REAJUSTE E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 
17.1. Observada a legislação vigente na época de cada pagamento, o preço pelo qual será contratado 
o objeto da presente licitação, somente será reajustado no 13° mês de sua vigência, pela variação 
acumulada do INPC – IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado e divulgado 
mensalmente pelo IBGE, tendo-se como data base o mês da assinatura do contrato e deve ser 
solicitado formalmente à Prefeitura Municipal de União da Vitória 
 
17.2. No caso de extinção do INPC - IBGE adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período 
considerado, nos termos dos Arts. 40, XIV, "c" e 55, III, da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores 
alterações. 
 
17.3. O valor pactuado poderá ser revisto por acordo entre as partes, com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual.  

17.4. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do 
fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como da demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do contrato.  
 

18.  DA REPACTUAÇÃO  

 
18.1. Será admitida, por solicitação da contratada, a repactuação dos preços dos serviços, desde que 
seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, e demonstrada de forma analítica a variação dos 
componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, de acordo com o artigo 5º do Decreto 
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n.º 2.271, de 1997, e com os dispositivos aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2 de 30 
de abril de 2008.  
 

18.1.1. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 
necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos 
preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para 
discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão-de-obra e os custos 
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.  
18.1.2. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, 
com data-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas 
parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das 
categorias envolvidas da contratação.  
 

18.2. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.  
 
18.2.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por 
força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou 
convenção coletiva.  
 
18.2.2. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos 
e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as 
que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 
exercício da atividade.  

 
18.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:  

 
18.3.1. Da data limite para apresentação das propostas constante do 
instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço 
decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos 
necessários à execução do serviço; ou  
 
18.3.2. Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação 
dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às data-base 
destes instrumentos.  

 
18.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação.  
 
18.5. Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão ser negociados 
os seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas legais, acidente de 
trabalho, aviso prévio indenizado e indenização adicional;  
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18.6. Para os custos relativos à mão-de-obra, vinculados à data-base da categoria profissional, o prazo 
dentro do qual poderá a contratada exercer seu direito à repactuação contratual será da data da 
homologação da Convenção ou Acordo Coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria 
profissional abrangida pelo contrato até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que se 
não fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a 
respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.  
 

18.6.1. Caso a contratada esteja impossibilitada de postular a repactuação 
contratual até o momento da assinatura do termo aditivo contratual, em 
razão de o acordo ou a convenção coletiva de trabalho ainda não estar 
registrado no Ministério do Trabalho, deverá ressalvar no mencionado 
termo aditivo o seu direito a essa repactuação, que deverá ser exercido tão 
logo ocorra o pertinente registro.  
 
18.6.2. A contratada não fará jus a repactuação com efeitos retroativos se 
não apresentar a solicitação de reajustamento contratual dentro de dois 
meses após a data de homologação do Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho, tornando-se a única e exclusiva responsável pelos 
prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo 
informado.  

 
18.7. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado, o prazo para a contratada 
solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual.  
 
18.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre 
as partes, considerando-se:  
 

18.8.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da 
Administração;  
 
18.8.2. As particularidades do contrato em vigência;  
 
18.8.3. A nova planilha com a variação dos custos apresentada;  
18.8.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e  
 
18.8.5. A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.  
 

18.9. Os reajustes dos itens envolvendo insumos, exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo 
ou convenção coletiva de trabalho e de Lei, e materiais serão efetuados com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, desde que demonstrada de forma analítica a variação 
dos componentes dos custos pela contratada.  
 
18.10. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.  
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18.10.1. O prazo para decisão ficará suspenso enquanto a contratada não 
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante 
para a comprovação da variação dos custos.  

 
18.11. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte:  

18.11.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;  

18.11.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações 
futuras; ou,  

18.11.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente 
quando a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o 
próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, 
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para 
efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem 
da anualidade em repactuações futuras.  
 

19. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
19.1. Fica assegurada à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR o direito de revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anulá-la em virtude de vício insanável.  
   
19.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos 
que diretamente dele dependam.  
 
19.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende.  
   
19.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.  
   
19.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.  
 
19.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 
demais interessados.  
  
19.7. A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.  
   
19.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal. 
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20.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20.1. A Comissão de Licitações/Pregoeira do Município de União da Vitória/PR poderá tolerar o não 
cumprimento de alguma exigência de caráter eminentemente burocrático, descrito no presente 
Edital de Licitação, desde que tal tolerância venha em defesa do interesse público e não se constitua 
num desvio substancial da proposta ou relevar omissões puramente formais, desde que não seja 
infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  
 
20.2. A participação no presente processo licitatório implica para a licitante a observância dos 
preceitos legais regulamentares em vigor, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
20.3. A apresentação da proposta de preço será considerada como evidência de que a licitante 
examinou criteriosamente todos os documentos do presente Edital de Licitação, e obteve 
informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos 
desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória.  
 
20.4. Ultrapassada a fase da habilitação, poderá a licitante ser desqualificada, por motivo relacionado 
com capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 
e/ou idoneidade, em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  
 
20.5. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão de 
Licitações, e desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão de Licitações/Pregoeira.  
 
20.6. Nenhuma indenização será devida às licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente Edital.  
 
20.7. A Administração poderá declarar a licitação deserta, quando nenhuma das propostas de preços 
satisfazer o objeto e/ou projeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de 
competição e/ou conluio.  
 
20.8. A presente licitação poderá ser revogada em qualquer uma das fases, por motivos de 
oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos 
respectivos participantes direito a reclamação ou indenização.  
 
20.9. A Administração reserva-se o direito de cancelar este Edital, por conveniência administrativa, 
sem que caiba qualquer indenização. No caso de anulação, as licitantes terão o direito de pleitear a 
devolução da documentação que acompanhar a respectiva proposta, mediante requerimento.  
 
20.10. A Comissão de Licitações/Pregoeira, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria nas 
instalações das licitantes durante a fase licitatória.  
 
20.11. Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dada fornecidos 
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verbalmente por empregados do Município não serão considerados como argumento para 
impugnações, reclamações e reivindicações por parte das licitantes.  
 
20.12. É facultada à Comissão de Licitações/Pregoeira em qualquer fase do processo licitatório, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo, como 
também solicitar parecer técnico interno ou externo. 
 
20.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação; 
 
20.14. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial dos Municípios do Paraná; 
 
20.15. Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações 
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega 
dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada; 
 
20.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será 
o da cidade de União da Vitória, Estado do Paraná;  
 
20.17. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário das 12h00min às 
18h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná, telefone (42) 3521-1237 para melhores 
esclarecimentos; 
 
20.18. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário; 

  
20.19. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

 
União da Vitória, 07 de fevereiro de 2018. 

 
Hilton Santin Roveda 

Prefeito  
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE I 
 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.º 
4363/2014, Lei Federal n.º 10.520, Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, e subsidiariamente, 
na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais normas legais e regulamentares. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, COM A PESAGEM EM BALANÇA DO MUNICIPIO OU POR ELE 
DESIGNADA E A DESCARGA NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. 
 

2.1.1. Define-se coleta e transporte regular de lixo, a operação de recolhimento de 
resíduos sólidos domiciliares gerados por residências, órgãos públicos e demais 
estabelecimentos, acondicionados e dispostos na via pública para esse fim.  
 
2.1.2. Define-se coleta manual como sendo aquela em que os resíduos são coletados 
em sacos plásticos descartáveis, dispostos pelos munícipes e que serão carregados 
manualmente por funcionários até o veículo coletor compactador, sendo executados 
nas áreas, vias e logradouros públicos. 

 
2.2. O destino final dos resíduos coletados será o Aterro Sanitário do Município, localizado na Colônia 
Papua, distante 28 (vinte e oito) quilômetros do centro urbano. O acesso é feito pela Rodovia Estadual 
PR-447, com entrada no km 19,4. 
 
2.3. A quantidade média atual estimada de resíduos sólidos urbanos orgânicos e não recicláveis 
coletada no Município é de 810 (oitocentas e dez) toneladas ao mês. 
2.3.1. A referida média tem como base as pesagens da coleta convencional realizada nos 18 
(dezoito) últimos meses. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
CONSIDERANDO que a geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-se, 
atualmente, um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais; 
 
CONSIDERANDO que a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos devem ser realizados de 
forma adequada visando sempre à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 
 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não dispõe de pessoal e 
maquinário suficiente e necessário à execução dos serviços de coleta de lixo; 
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CONSIDERANDO que a limpeza urbana exerce papel de destaque na crescente demanda da 
sociedade. Do ponto de vista sanitário destaca-se a veiculação de doenças resultantes da proliferação 
de vetores (moscas, baratas e ratos) e animais peçonhentos (aranhas, escorpiões, lacraias, cobras) 
em depósitos irregulares de lixo nas ruas ou em terrenos baldios, e que a ausência deste serviço 
compromete a saúde e a segurança pública;  
 
CONSIDERANDO que o aspecto estético é de interesse comunitário e deve priorizar a coletividade, 
respeitando os anseios da maioria dos cidadãos;  
 
Diante do supracitado, devendo a Administração Pública oferecer à população, um serviço adequado, 
eficiente, seguro e contínuo, por tratar-se de serviço essencial, justifica-se a elaboração do presente 
processo licitatório. 
 
4. DOS VALORES MÁXIMOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

 
LOTE N.º I 

 
Especificações Unidade Qtde. 

Mensal 
(Estimada) 

Qtde. para 
36 meses 

(Estimada) 

Valor 
Unitário 
Máximo 
(Ton.) 

Valor Total  
(36 meses) 

Coleta e transporte 
de resíduos sólidos 

urbanos orgânicos e 
não recicláveis. 

Tonelada 810 ton. 29.160 ton. R$ 130,00 R$ 3.790.800,00 

 
VALOR GLOBAL MÁXIMO ADMITIDO NO LOTE I: R$ 3.790.800,00 (Três milhões setecentos e 

noventa mil e oitocentos reais) --- PARA O CONTRATO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 
 

 
4.1. Valor Global Máximo Admitido para o Lote I: R$ 3.790.800,00 (Três milhões setecentos e 
noventa mil e oitocentos reais), que foi calculado por meio de planilhas de composição de custos e 
orçamentos, visando estabelecer o valor real admitido, observando o Projeto Operacional Técnico 
com as distâncias calculadas com base nas frequências estabelecidas, roteiros de coleta e locais de 
pesagem e de disposição final, bem como dimensionamento de frota mínima necessária e equipes 
necessárias (número mínimo de funcionários). 
 
4.2. O contrato terá um prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
4.3. Os serviços de que trata o objeto deste Lote I deverão ser iniciados no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil, após o recebimento da Ordem de Serviço, 
respeitadas as especificações do Projeto Básico e demais anexos constantes deste Edital. 
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4.4. No caso da quantidade de lixo exceder a estimativa supracitada, o excedente ficará a cargo da 
Contratante.  
 
4.5. A disputa se dará pelo valor unitário da tonelada (Lote N.º I); 
 
5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
5.1. Os serviços de Coleta e Transporte de resíduos sólidos urbanos orgânicos e não recicláveis; 
deverão ser executados de acordo com o Projeto Básico deste Edital; 
 
5.2. A Contratada deverá manter um escritório no Município de União da Vitória/PR, com 
atendimento ao público de segunda a sexta-feira, em horário comercial, assim como um telefone para 
contato e fornecer o(s) número(s) para a Contratante. O(s) número(s) de telefone para atendimento 
de sugestões/reclamações pela população deverá(ão) ser fixado(s) nos veículos de prestação de 
serviços da Contratada, bem como o número de telefone da Ouvidoria do Município.  
 
5.3. A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos eventuais acidentes, danos e prejuízos que 
a qualquer título causar ao Contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da 
execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. A contratada será a 
única responsável pelos serviços objetos deste Edital, estando o Município isento de qualquer 
responsabilidade ambiental sobre os mesmos. 
 
5.4. Para a execução dos serviços, a contratada deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos abaixo 
relacionados: 
 

• 05 (cinco) caminhões equipados com caçamba coletora compactadora apropriada para 
coleta de resíduos sólidos urbanos, de carregamento traseiro, com capacidade nominal 
mínima de 12 m3 (doze metros cúbicos), índice de compactação de 3:1, com sistema de 
descarga automática, sendo 04 (quatro) veículos para coleta regular e 01 (um) veículo 
para a função de reserva técnica. 

• OBS.: poderá, a critério, a empresa contratada utilizar veículo de capacidade nominal 
superior a 12 m3, como por exemplo, 15 m3 ou 19 m3; bem como o índice de compactação 
da caçamba coletora poderá ser superior; assim sendo o número mínimo de veículos 
deverá ser reavaliado dependendo das características dos equipamentos. Este valor de 
frota mínima só é alterado para veículos com capacidade de carga a partir de 19 m3 e 
deverá ser validado pela Secretária Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). 

• Aparelhos rastreadores, GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento 
Global) ou outro equipamento/tecnologia que permita identificar em tempo real os 
percursos dos roteiros percorridos pelos caminhões de coleta, equipados com software 
específico para a finalidade descrita, em toda a frota de veículos coletores; 

• 01 (um) veículo leve para fiscalização e apoio aos serviços; 
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5.5. As marcas, os modelos e outras características dos veículos propostos para a realização dos 
serviços ficam a critério da empresa contratada, desde que observadas às exigências e condições 
expressas no Termo de Referência.  
 
5.6. Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação e trafego. Ressalta-se nessa 
exigência:  
 
1. Perfeito funcionamento do velocímetro e hodômetro;  
2. Perfeito estado de conservação da pintura;  
3. Limpeza geral do veículo e equipamento, constituindo obrigação contratual a lavagem e 
desinfecção da caçamba compactadora ou carroceria, com produtos específicos para este fim;  
4. Deverão atender ao disposto na legislação específica, e possuir licença de transporte para Resíduos 
conforme legislação vigente no estado do Paraná;  
5. Possuir seguro contra terceiros, com cobertura para danos morais, pessoais e materiais;  
6. Respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes;  
7. Trazer além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao reconhecimento da empresa 
contratada, telefone para reclamações e o brasão do Município de União da Vitória/PR; 
8. Deverão estar nas regulares condições de tráfego, de acordo com a legislação vigente, e deverão 
ter ano de fabricação não inferior a 2012 (dois mil e doze); 
9. A Contratada deverá, dentro do prazo máximo de até 06 (seis) meses da assinatura do contrato, 
providenciar o emplacamento/transferência dos veículos para o Município de União da Vitória/PR; 
 
5.7. Nas situações em que houver impossibilidade de acesso ao veículo coletor à via pública, 
decorrente de obras na via ou outras obstruções, a coleta deverá ser executada manualmente, sendo 
necessário o coletor retirar os resíduos apresentados na via pública, e transportá-los até o veículo 
coletor;  
 
5.8. A coleta de resíduos poderá ser intensificada em caso de épocas festivas e de alta temporada, 
ocasião em que a Contratada informará a Contratante à necessidade de eventual aumento da frota 
informando seu início e término deste serviço;  
 
5.9. Os roteiros de coleta poderão ser alterados conforme demanda, para melhor atendimento aos 
munícipes e/ou melhor logística da execução do serviço. As alterações serão avaliadas e autorizadas 
pela Secretaria responsável pela fiscalização dos serviços;  
 
5.10. Em caso de greve, a Prefeitura poderá, a seu exclusivo critério, assumir os equipamentos da 
contratada, operando-os com pessoal próprio ou contratado em caráter emergencial, até que se 
normalize a situação, podendo descontar tais custos das faturas a serem pagas à contratada. 
 
5.11.  Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 
rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 
acauteladoras de seus interesses e do erário, independentemente de ação judicial. 
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5.12. A empresa vencedora deverá prestar os serviços de acordo com as definições e critérios da Lei 
nº 12.305/10 (Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei nº 11.445/07 (Estabelece 
Diretrizes Nacional para o Saneamento Básico), ANBT NBR 10.004/04 (Estabelece a Classificação dos 
Resíduos Sólidos), ABNT NBR 11.174/90 (Armazenamento de Resíduos Classe II-A e Classe II-B), 
ABNT NBR 13.221/94 (Transporte de Resíduos – Procedimento), ABNT NBR 13.463/95 (Coleta de 
Resíduos Sólidos – Classificação), ABNT NBR 13.463/95 (Coleta de Resíduos Sólidos), ABNT NBR 
12.980/93 (Coleta, varrição e acondicionamento de Resíduos Sólidos Urbanos). 
 
5.13. O valor do faturamento dos serviços de Coleta e Transporte de resíduos sólidos urbanos 
orgânicos e não recicláveis será sobre o peso máximo de 810 (oitocentos e dez) toneladas ao mês. 
5.13.1. No caso de não atingir o peso de 810 toneladas/mês (oitocentos e dez toneladas ao mês), o 
Município reserva-se o direito de efetuar o pagamento apenas da quantidade comprovadamente 
coletada e pesada; 
5.13.2. No caso de exceder o peso de 810 toneladas/mês (oitocentos e dez toneladas ao mês), o excedente 
ficará por conta da Contratante. 
 
5.14. A empresa deverá apresentar, mensalmente, relatório contendo a quantidade, em massa 
(pesagem) dos resíduos coletados e descarregados no aterro sanitário, de acordo com os 
comprovantes de pesagem emitidos pela Contratante. Também deverá apresentar cópia da Licença 
Ambiental pertinente referente aos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos 
sempre quando ocorrer a renovação da mesma junto ao órgão ambiental estadual.  
 
6. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar Cópia da Licença 
Ambiental pertinente exigida pelo órgão ambiental estadual (Instituto Ambiental do Paraná) 
para operação dos serviços de coleta e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos no estado do 
Paraná, emitida em nome da licitante. 
  
6.2. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar Cópia do “PCMSO” 
(Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e “PPRA” (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais) atualizados e devidamente assinados por Médico e Engenheiro e/ou Técnico de 
Segurança do Trabalho, respectivamente. 
 
6.3. No ato da assinatura do contrato o setor competente do Município de União da Vitória/PR 
indicará o local para onde serão destinados os resíduos coletados (aterro sanitário municipal), o qual 
atualmente situa-se na linha Papua, distante 28 km (vinte e oito quilômetros) do centro urbano da 
cidade, bem como o local de pesagem das cargas (local da balança). Caso o local de destinação final 
seja alterado durante a vigência do contrato, a Contratada será informada pela Contratante, estando 
este novo local há uma distância máxima de até 30 km (trinta quilômetros) do centro urbano da 
cidade. 
 
6.4. Os serviços de que trata o objeto deste lote deverão ser iniciados no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil, após o recebimento da Ordem de Serviço, 
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respeitadas as especificações do Projeto Básico (correspondente a cada lote), e demais anexos 
constantes deste Edital. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de União da 
Vitória: 

a. Fornecer todas as informações disponíveis e necessárias à execução dos serviços do objeto 
contratado, caso não constem da documentação que integra este instrumento, e assumir a 
responsabilidade pela sua correção e adequação, bem como, garantir acesso à CONTRATADA 
a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente instrumento. 

b. Envidar esforços para superar e resolver quaisquer problemas supervenientes dos trabalhos, 
cuja solução esteja ao seu alcance ou para o qual possa contribuir efetivamente. 

c. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato. 
d. Exercer a fiscalização dos serviços prestados por servidores designados.  
e. Comunicar oficialmente à Licitante vencedora quaisquer falhas verificadas no cumprimento 

do contrato.  
f. Recusar todos e quaisquer serviços ou equipamentos que não estejam em conformidade com 

as especificações técnicas definidas neste Projeto Básico, ficando a CONTRATADA, obrigada 
a sua substituição sem ônus para o CONTRATANTE. 

g. A não liberação do pagamento referente à medição correspondente, quando a CONTRATADA 
não cumprir com as exigências constantes neste instrumento e seus anexos. 

h. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações necessárias 
relativas à execução dos serviços. 

i. No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer 
natureza, todos os elementos de informações relacionados aos serviços em execução, quando 
julgar necessários. 

 
7.2. O Licitante vencedor, no decorrer da execução do Contrato, obrigar-se a: 

a. Atender a todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos.  
b. Indicar formalmente um preposto para representá-la na execução do contrato.  
c. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.  
d. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do 
Contrato.  

e. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

f. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
deste Termo, sem prévia autorização da Contratante. 

g. Acatar orientações da Contratante, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  
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h. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital e seus Anexos.  

i. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

j. A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada, com coletes reflexivos e com 
calçados padronizados, com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI que cada serviço 
requer e capas protetoras em dias de chuvas. 

 
j.1.O uniforme deverá ter a identificação da empresa contratada e o brasão do 
Município de União da Vitória/PR; 
 

k. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  

l. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração;  

m. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Licitante vencedora relatar 
à Prefeitura Municipal toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 
função;  

n. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;  

o. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 

p. A empresa contratada deverá designar um preposto (gerente) para fins de representá-la 
junto à contratante, com amplos poderes para tudo que se relacione com a execução dos 
serviços. 

q. Recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço objeto deste contrato. 
 
7.3. DAS OBRIGACOES SOCIAIS, FISCAIS E COMERCIAIS DO CONTRATO 
7.3.1. Caberá ainda à proponente vencedora: 
7.3.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR e a SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente); 
7.3.1.2. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou contingência; 
7.3.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas aos 
serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e 
7.3.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade de todos os encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta licitação. 
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7.4. A inadimplência da proponente, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere ao Município de União da Vitória, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a proponente vencedora renuncia expressamente 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Município. 
 
8. DA FICALIZAÇÃO 
 
8.1 A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, designará um ou mais representantes para exercer a fiscalização do contrato resultante 
desta licitação que registrará todas as ocorrências, deficiências em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no 
art. 67 da Lei nº 8.666/93.  
 
8.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 
o perfeito cumprimento do contrato. 
 
8.3. A existência e a atuação da fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória em 
nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à 
execução do objeto contratado. 
 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.  
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
10.1. Aquelas previstas no Edital, consubstanciadas com a Lei n.º 8.666/93. 
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PROJETO BÁSICO 
(LOTE I) 

 
Os serviços que constituem o objeto deste Projeto Básico 
deverão ser executados em estrita observância aos planos 
de trabalho a serem fornecidos pelo CONTRATANTE após 
a assinatura do contrato, atendidas as especificações e 
demais elementos técnicos constantes neste instrumento. 

 
LOTE I - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E NÃO 
RECICLÁVEIS 
 
1.1 Definições e disposições gerais 
1.1.1 Define-se como coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos orgânicos e não recicláveis, 

a coleta e transporte de resíduos sólidos gerados pelos domicílios, estabelecimentos 
comerciais, de serviços e estabelecimentos públicos, e que não foram classificados pelos 
geradores como recicláveis. Não se enquadram os resíduos de serviços de saúde, a não ser 
quando a unidade executar a separação interna entre resíduos infectantes e não infectantes, 
caso em que serão coletados os resíduos não infectantes. Também se enquadra nesta 
definição o lixo público resultante da limpeza de vias e logradouros públicos. Os resíduos 
sólidos urbanos orgânicos e não recicláveis deverão ser encaminhados ao Aterro Sanitário 
Municipal de União da Vitória/PR. 
 

1.1.2 Os resíduos a serem coletados deverão estar dispostos nas vias e logradouros por ocasião da 
execução dos serviços, acondicionados em sacos plásticos ou recipientes retornáveis, até o 
limite de 100 litros/fonte geradora por dia de coleta. 

 
1.1.3 Considera-se lixo público aquele proveniente da limpeza, varredura, raspagem de sarjetas, 

feiras públicas, eventos especiais, tais como festas populares, concentrações públicas, 
exposições, etc. 

 
1.1.4 Não serão compreendidos como resíduos sólidos urbanos orgânicos e não recicláveis, os 

resíduos que não atendam o acima disposto quanto à quantidade, volume e origem, ou ainda 
resíduos de construção civil, resíduos vegetais, resíduos corrosivos, explosivos, tóxicos, 
radioativos, ou qualquer outro que, por sua natureza, possa ser classificado como perigoso, 
enquadrado como classe l segundo a norma técnica ABNT NBR 10.004/04. 

 
1.2 Planejamento e Execução dos Serviços 

 
1.2.1 A média de coleta de resíduos sólidos urbanos orgânicos e não recicláveis em União da 

Vitória/PR é de 810 (oitocentas e dez) toneladas por mês. 
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1.2.2 A contratada deverá manter regular e diariamente, de segunda feira a sábado, os serviços a 
ela discriminados no presente projeto, de acordo com as frequências e períodos 
determinados abaixo: 
 

SETORES BAIRROS/LOCALIDADES TURNO FREQUÊNCIA 

Setor 01 
Centro 

Noturno Segunda a Sábado 
São Bernardo 

Setor 02 
Ponte Nova 

Noturno Segunda, Quarta e Sexta 
Navegantes 

Setor 03 

Limeira 

Diurno Terça, Quinta e Sábado 

Bela Vista  

Barreiros 

Setor 04 

São Basílio Magno 

N. S. do Rocio  

Rio d'Areia 

São Gabriel  

Setor 05 

Cristo Rei 

Dona Mercedes 

Morro do Cristo 

São Joaquim 

São Luiz 

Jardim Muzzolon 

Jardim Roseira 

Correntes 

Setor 06 

Bento Munhoz da Rocha 

Diurno Segunda, Quarta e Sexta 

Bom Jesus 

Cidade Jardim 

Ouro Verde 

Mallon 

Conjuntos 

N. S. das Graças 

Setor 07 
N. S. da Salete 

Sagrada Família 

Setor 08 

São Braz 

São Sebastião 

Lagoa Dourada 

Vila Rica 

Região do Baú 
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SETORES BAIRROS/LOCALIDADES TURNO FREQUÊNCIA 

Setor 09* Distrito Rural São Domingos Diurno  Sábado 

Setor 10* Distrito Rural Rio Vermelho Diurno Sexta  

 
1.2.3 Caberá, à contratada, apresentar nos locais e horários de trabalho os funcionários 

devidamente uniformizados e asseados com camisas ou camisetas fechadas, calças, calçados 
e demais equipamentos de segurança e proteção individual, como luvas, capas protetoras em 
dias de chuva, coletes refletores, bonés, entre outros específicos para cada função exercida, 
conforme especificado na ABNT NBR 12.980/93. 
 

1.2.4 A coleta deverá ser realizada de acordo com as frequências determinadas neste Projeto 
Básico, estabelecendo-se como padrão a coleta diária na Zona Central, alternada com três 
coletas semanais e intervalo máximo entre coletas de 72 (setenta e duas) horas para o 
restante da Zona Urbana, e uma vez por semana nos locais mais afastados, incluindo-se neste 
último caso o Distrito de São Domingos e a localidade do Rio Vermelho, onde, nos dois casos, 
sugerem-se os dias conforme a tabela anteriormente apresentada. 

 
1.2.4.1 O Distrito de São Domingos situa-se a uma distância de 20 (vinte) quilômetros do centro 

urbano, com acesso pela PR-447. A distância do acesso (trevo) desta localidade até o 
aterro sanitário do município, que possui acesso pela mesma rodovia, é de cerca de 8 
(oito) quilômetros. É sugerido realizar a coleta nesta localidade, na frequência 
determinada, após a coleta de um dos seguintes setores: 03, 04 ou 05; para otimização 
das cargas dos caminhões. 
 

1.2.4.2 Na localidade do Rio Vermelho, o trecho a ser percorrido terá o seu acesso pela BR-476 com 
entrada próxima à Clínica HJ e saída pelo outro acesso (Estrada Geral) do Rio Vermelho. 
É sugerido realizar a coleta nesta localidade, na frequência determinada, após a coleta de 
um dos seguintes setores: 06, 07 ou 08; para otimização das cargas dos caminhões. 
 

1.2.5 A coleta diurna deverá iniciar às 07h00min (sete horas), e a noturna às 17h00min (dezessete 
horas). 
 

1.2.6 A contratada deverá apresentar para aprovação, em até 90 (noventa) dias da emissão da 
ordem de serviço, seu plano definitivo de trabalho, ao qual deverão estar incorporadas as 
observações de campo, com detalhamento. Este plano deverá apresentar em mapas e 
relatórios os horários de passagem e os itinerários, que formarão os setores e circuitos de 
coleta, os quais deverão abranger todas as vias públicas urbanas abertas à circulação, ou que 
venham a ser abertas durante a vigência do contrato. O plano deverá descrever, também, os 
veículos, equipamentos e equipes utilizados nos serviços. 

 
1.2.7 Nos locais onde não for possível o acesso permanente dos veículos coletores deverá a 

contratada realizar a coleta manualmente ainda que haja espera do veículo coletor. 
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1.2.8 A acumulação provisória dos resíduos no passeio ou nos logradouros públicos à espera do 
veículo coletor não poderá exceder 10 (dez) minutos. 
 

1.2.9 A equipe padrão de coleta deve conter obrigatoriamente, no mínimo, por veículo coletor, 01 
(um) motorista e 03 (três) garis coletores, durante todos os dias de coleta, devendo a 
Contratada prever reserva técnica de pessoal de 10% (dez por cento) em sua composição de 
custos. 

 
1.2.10 A contratada deverá instalar e manter, em perfeito estado de funcionamento, aparelhos 

rastreadores, GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global) ou outro 
equipamento/tecnologia em todos os veículos coletores, que permita identificar, em tempo 
real, os percursos dos roteiros percorridos pelos caminhões de coleta, equipados com 
software específico para a finalidade descrita. Este monitoramento deve atender 100% (cem 
por cento) dos itinerários de coleta e seu funcionamento deve ser constantemente 
monitorado para que não ocorram falhas. Para o caso de falha ou defeito nos equipamentos 
rastreadores, a contratada deverá providenciar imediatamente as devidas substituições. Os 
equipamentos descritos deverão ser instalados nos veículos coletores em até 30 (trinta) dias 
após a emissão da ordem de serviço pela Prefeitura e possuir armazenamento em memória 
de dados pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 
1.2.10.1 O monitoramento das frotas e dos percursos de coleta deverá ocorrer pela empresa 

contratada e pela contratante, de modo que a contratada deverá providenciar a instalação 
dos programas específicos para a finalidade descrita em, no mínimo, dois computadores 
pertencentes à Prefeitura Municipal, às custas da contratada, a qual deve garantir perfeito 
funcionamento do programa e manutenções necessárias, quando estas estiverem 
relacionadas ao funcionamento do programa instalado. A instalação dos programas deve 
ocorrer em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço da Prefeitura. 
 

1.2.11 Os resíduos resultantes de serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, tais como 
varrição, limpeza de sarjetas e de bocas de lobo, bem como os de feiras livres existentes e/ou 
que venham a ser implantadas, também deverão ser recolhidos, desde que acondicionados, 
logo após a sua realização e transportados para o local de descarga determinado pela 
contratante, não podendo permanecer expostos em via pública por período superior a três 
horas. Para tanto, o planejamento dos serviços de coleta deverá considerar a execução regular 
destes outros, bem como manter contato com a Prefeitura para atingir o máximo 
entrosamento possível entre os planos de trabalho. 
 

1.2.12 Na coleta será vedado transferir os resíduos de um recipiente para outro, ou atirá-lo para 
cima da caçamba de um ajudante para outro, ou de volta ao passeio público. O recipiente 
retornável vazio deverá ser colocado onde estava, de pé. Todas as operações deverão ser 
realizadas com o mínimo de ruído, e sem danificar os recipientes. 
 

1.2.13 Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem tombado durante a 
coleta, deverão ser varridos e recolhidos. 
 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA 
Edital de Pregão Eletrônico n. º 08/2018 – Processo n. º 013/2018 

 

61 
“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele e ele tudo fará.” (Salmos 37:5) 

1.2.14 Ao término de cada viagem dos itinerários de coleta, sempre anteriormente ao 
descarregamento dos resíduos no aterro sanitário municipal, o veículo coletor deverá ser 
pesado em balança instalada em local indicado pela Contratante. É prevista a pesagem na 
entrada do aterro sanitário municipal, em balança que está sendo instalada com prazo 
previsto de funcionamento em até 120 dias. Antes de concluída a instalação da balança no 
aterro sanitário, bem como nos casos de manutenção desta, o processo de pesagem ocorrerá 
na Balança de Pesagem localizada na Avenida Paula Freitas, s/nº, Bairro São Sebastião, 
Distrito de São Cristóvão ou em local a ser determinado pela Prefeitura.  

 
1.2.15 Caso ocorra a mudança no local da pesagem, a contratada será informada pela contratante. O 

novo local estará localizado a uma distância máxima de 10 (dez) quilômetros do centro 
urbano do município. 

 
1.2.15.1 A fim de estabelecer as taras para os caminhões de coleta, deverá se proceder à pesagem 

dos veículos uma vez por mês, com os tanques de combustíveis completos. 
 

1.2.16 A contratada deverá empregar pessoal habilitado e idôneo, nos limites das necessidades 
exigidas para tanto. Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarem com boas 
referências e tiverem seus documentos em ordem, também deverão possuir capacidade física 
e qualificação que os capacite a executar os serviços ora licitados. Deverão ser mantidos em 
serviços apenas os empregados cuidadosos, atenciosos e educados com o público.  
 

1.2.17 A licitante deverá manter programa de treinamento de pessoal na busca permanente de 
qualidade na prestação do serviço adequado. 
 

1.2.18 A contratada deverá possuir ou providenciar instalações fixas, formadas de escritório, 
dependências para funcionários, local para guarda de veículos e manter sede, filial ou 
escritório no município de União da Vitória, com telefone para atendimento ao público 
(sugestões, críticas, informações) em horário comercial. As instalações deverão ser 
apresentadas ao(s) fiscal(is) de contrato num prazo máximo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data de assinatura do contrato. 
 

1.2.19 A contratada deverá apresentar à Prefeitura, junto com o Relatório mensal da quantidade de 
resíduos coletados, um resumo das atividades dos veículos em serviço, onde conste 
quilometragem mensal, número de viagens, horas trabalhadas, e horas paradas, com 
discriminação do dia e motivo da paralisação. 

 
1.2.20 É obrigação da empresa contratada a comunicação com a população através dos meios de 

comunicação disponíveis e/ou através da distribuição de panfletos, para fins de divulgar 
horários e procedimentos necessários ao atendimento do que se exige neste Edital, na 
implantação dos serviços, quando de alguma modificação no plano de trabalho, e sempre que 
se verificar a necessidade de maiores informações. 

 
1.2.21 A contratada, mediante ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de União da 

Vitória, deverá, seja com equipamentos ou pessoal, atender quaisquer das solicitações para 
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atividades relacionadas com a pesquisa das características dos resíduos e estudos relativos 
às atividades objeto do presente projeto, gratuitamente. 

 
1.3 Veículos e equipamentos 

 
1.3.1 A caçamba coletora compactadora para coleta de resíduos sólidos urbanos orgânicos e não 

recicláveis deverá atender as seguintes condições: ser de carregamento traseiro com 
capacidade mínima de 12 m3 (doze metros cúbicos), adequada ao chassi, com sistema que 
impeça o despejo de líquidos nas vias públicas e com sistema de descarga automática, sem 
necessidade de mão de obra para seu esvaziamento, dotada de suporte para ferramentas 
básicas (pá e vassoura), os quais são equipamentos obrigatórios. 
 

1.3.2 Os veículos deverão possuir ano de fabricação não inferior a 2012 (dois mil e doze). 
 
1.3.3 Só deverão permanecer abertas nos veículos que apresentarem mais de uma abertura de 

carregamento, as tampas estritamente necessárias para a realização da coleta, devendo todas 
estarem completamente fechadas quando não utilizadas ou quando não comportarem mais 
resíduos, especialmente no trajeto até a descarga no aterro sanitário. 

 
1.3.4 A contratada deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para o bom 

desempenho dos serviços, atendendo sempre aos melhores padrões de limpeza. 
 
1.3.5 Os veículos coletores deverão obrigatoriamente conter identificação de coleta de resíduos 

sólidos urbanos, identificação da empresa contratada, conter a frase “à serviço da Prefeitura 
Municipal de União da Vitória”, e possuir número de telefone da Ouvidoria do Município para 
reclamações/sugestões. A arte final externa dos veículos, bem como as cores a serem 
pintadas, deverá ser apresentada à Contratante anteriormente ao início dos serviços 
para aprovação. 

 
1.3.6 A contratada deverá manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento e tráfego, 

com destaque para a manutenção das partes mecânicas, velocímetro, pintura e limpeza, 
sempre de acordo com a legislação vigente. 

 
Município de União da Vitória - PR, 07 de fevereiro de 2018. 

 
SANDRA MARA JUNG 

Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 
Decreto n.º 153/2017 

 
 

ALBERT OTTO BACH 
Eng. Ambiental 

Decreto n.º 472/2017 
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ANEXO 1 DO PROJETO BÁSICO - LOTE I 
 
 

MAPA COLETA CONVENCIONAL – UNIÃO DA VITÓRIA 
 

I) O arquivo digital do Mapa da Coleta Convencional do Município de União da Vitória - 
Paraná, ficarão disponíveis para download em formato "pdf" no sítio eletrônico da PMUVA, 
como anexo do Edital do presente Pregão; 

 
 
 
 

ANEXO 2 DO PROJETO BÁSICO - LOTE I 
 
 

SETORES, DISTÂNCIAS E ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS – UNIÃO DA VITÓRIA 

 
I) O arquivo digital dos Setores, Distâncias e Estimativas da Geração de Resíduos Sólidos 
Orgânicos e Não Recicláveis do Município de União da Vitória - Paraná, ficarão disponíveis 
para download em formato "pdf" no sítio eletrônico da PMUVA, como anexo do Edital do 
presente Pregão; 
 
 
 
SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links “LICITAÇÃO” e “TRANSPARÊNCIA”. 
 
LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
 

Município de União da Vitória - PR, 07 de fevereiro de 2018. 
 
 

SANDRA MARA JUNG 
Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 

Decreto n.º 153/2017 
 

 
ALBERT OTTO BACH 

Eng. Ambiental 
Decreto n.º 472/2017 
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE II 
 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.º 4363 
de 04 de fevereiro de 2014, Lei Federal n.º 10.520, Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, e 
subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais normas legais e regulamentares. 
 
2. DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente licitação, lote II:  
 
 A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR. 
 

2.1.1. Define-se como operação e manutenção do aterro sanitário municipal: espalhamento, 
compactação e cobertura dos resíduos sólidos urbanos de União da Vitória, em células, com 
material inerte (solo) existente no próprio local da disposição final; execução de drenagem 
superficial para desvio das águas pluviais; execução de drenagem profunda para a captação 
do chorume, o qual deverá receber tratamento antes de ser recirculado; execução de 
drenagem de gases; execução de recirculação do chorume nas células/valas do aterro; 
execução de coleta e análise de águas subterrâneas dos poços de monitoramento existentes 
no terreno e águas superficiais; bem como serviços correlatos para este fim, tais como 
manutenção de acessos, incluindo os materiais necessários (canaletas e tubos de concreto, 
gramíneas, pedras, entre outros), estes sempre que se fizerem necessários para o bom 
andamento dos serviços, desde que atendam a perfeita operacionalização dos serviços. 

 
2.2. O Aterro Sanitário do Município é localizado na Colônia Papua, distante 28 (vinte e oito) 
quilômetros do centro urbano. O acesso é feito pela Rodovia Estadual PR-447, com entrada no km 
19,4. Poderá ter sua localização alterada sem gerar direito a acréscimo no contrato desde que o 
destino final se situe dentro do município de União da Vitória/PR e em um raio de 30 (trinta) 
quilômetros do centro urbano. 
 
2.3. A quantidade média atual estimada de resíduos sólidos urbanos orgânicos e não recicláveis 
coletada no Município e destinada no aterro sanitário é de 810 (oitocentas e dez) toneladas ao mês. 
2.3.1. A referida média tem como base as pesagens da coleta convencional realizada nos 18 
(dezoito) últimos meses. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
CONSIDERANDO que a geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-se, 
atualmente, um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais; 
 
CONSIDERANDO que a limpeza urbana, o manejo e a disposição final dos resíduos sólidos devem ser 
realizados de forma adequada visando sempre à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 
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CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não dispõe de pessoal e 
maquinário suficiente e necessário à execução dos serviços de operação e manutenção do aterro 
sanitário municipal; 
 
Diante do supracitado, devendo a Administração Pública oferecer à população, um serviço adequado, 
eficiente, seguro e contínuo, por tratar-se de serviço essencial, justifica-se a elaboração do presente 
processo licitatório. 
 
4. DOS VALORES MÁXIMOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

 
LOTE N.º II 

 
Especificação Unidade Qtd. Mensal 

(Estimada) 
Qtd. para 36 

meses 
(Estimada) 

Valor Unitário 
Máximo (Ton.) 

Valor Total  
(36 meses) 

Operação e Manutenção 
do Aterro Sanitário 

Municipal. 
Tonelada 810 ton. 29.160 ton. R$ 85,00 R$ 2.478.600,00 

 
VALOR GLOBAL MÁXIMO ADMITIDO NO LOTE II: R$ 2.478.600,00 (Dois milhões quatrocentos e setenta 

e oito mil e seiscentos reais) --- PARA O CONTRATO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 
 

 
4.1. Valor Global Máximo Admitido no Lote II: R$ 2.478.600,00 (Dois milhões quatrocentos e setenta 
e oito mil e seiscentos reais), que foi calculado por meio de planilha de composição de custos, visando 
estabelecer o valor real admitido, observando o Projeto Operacional Técnico. 
 
4.2. O contrato terá um prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
4.3. No caso da quantidade de lixo exceder a estimativa supracitada, o excedente ficará a cargo da 
Contratante.  
 
4.4. A disputa se dará pelo valor unitário da tonelada (Lote n.º II); 
 
5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
5.1. Os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Sanitário deverão ser executados de acordo 
com o Projeto Básico deste Edital; 
 
5.2. A Contratada deverá manter um escritório no Município de União da Vitória/PR com 
atendimento ao público/contratante de segunda a sexta-feira, em horário comercial, assim como um 
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telefone para contato e fornecer o(s) número(s) para a Contratante. O(s) número(s) de telefone de 
contato deverá(ão) ser fixado(s) nos veículos de prestação de serviços da Contratada. 
 
5.3. A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos eventuais acidentes, danos e prejuízos que 
a qualquer título causar ao Contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da 
execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. A contratada será a 
única responsável pelos serviços objetos deste Edital, estando o Município isento de qualquer 
responsabilidade ambiental. 
 
5.4. Para a execução dos serviços, a contratada deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos abaixo 
relacionados: 
 

• 01 (um) veículo leve para fiscalização e apoio aos serviços; 
• 01 (um) trator de esteira com no mínimo 10 ton. (dez toneladas) de peso e 85 (oitenta e 

cinco) CV de potência, para manejo e operação do aterro sanitário; 
• 01 (uma) escavadeira hidráulica de no mínimo 15 ton. (quinze toneladas) de peso, 

equipada com caçamba de carregamento de no mínimo 1m3 (um metro cúbico) para 
manejo e operação do aterro sanitário. 

• 01 (um) caminhão equipado de caçamba basculante com capacidade mínima de 5m3 
(cinco metros cúbicos), para manejo e operação do aterro;  

 
5.5. As marcas, os modelos, e outras características dos veículos propostos para a realização dos 
serviços ficam a critério da empresa contratada, desde que observadas às exigências e condições 
expressas no Termo de Referência.  
 
5.6. Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação. Ressalta-se nessa 
exigência:  
5.6.1. Perfeito funcionamento do velocímetro e hodômetro;  
5.6.2. Perfeito estado de conservação da pintura;  
5.6.3. Limpeza geral e manutenção dos veículos e equipamentos, constituindo obrigação contratual, 
de modo a permitir que os serviços sejam realizados de maneira adequada; 
5.6.4. Deverão atender ao disposto na legislação específica, e possuir as licenças exigíveis;  
5.6.5. Possuir seguro contra terceiros, com cobertura para danos morais, pessoais e materiais;  
5.6.6. Respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes;  
5.6.7. Trazer além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao reconhecimento da 
empresa contratada, telefone para reclamações e o brasão do Município de União da Vitória/PR; 
5.6.8. Deverão estar nas regulares condições de tráfego e de operação, de acordo com a legislação 
vigente; 
5.6.9. A Contratada deverá, dentro do prazo máximo de até 06 (seis) meses da assinatura do contrato, 
providenciar o emplacamento/transferência dos veículos para o Município de União da Vitória/PR; 
 
5.7. Em caso de greve, a Prefeitura poderá, a seu exclusivo critério, assumir os equipamentos da 
contratada, operando-os com pessoal próprio ou contratado em caráter emergencial, até que se 
normalize a situação, podendo descontar tais custos das faturas a serem pagas à contratada. 
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5.8.  Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 
rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 
acauteladoras de seus interesses e do erário, independentemente de ação judicial. 
 
5.9. A empresa vencedora deverá prestar os serviços de acordo com as definições e critérios da Lei 
nº 12.305/10 (Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei nº 11.445/07 (Estabelece 
Diretrizes Nacional para o Saneamento Básico), ANBT NBR 10.004/04 (Estabelece a Classificação dos 
Resíduos Sólidos), ABNT NBR 11.174/90 (Armazenamento de Resíduos Classe II-A e Classe II-B), 
ABNT NBR 13.221/94 (Transporte de Resíduos – Procedimento), ABNT NBR 8.419/92 
(Apresentação de Projetos de Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos Urbanos) e ABNT NBR 
13.896/97 (Aterros de Resíduos não perigosos – critérios para projeto, implantação e operação); 
 
5.10. O valor do faturamento dos serviços de Operação e Manutenção do Aterro Sanitário será sobre 
o peso máximo de 810 (oitocentos e dez) toneladas ao mês. 
5.10.1. No caso de não atingir o peso de 810 toneladas/mês (oitocentos e dez toneladas ao mês), o 
Município reserva-se o direito de efetuar o pagamento apenas da quantidade comprovadamente 
operada (descarregada) no aterro sanitário, que se dará pelo controle da pesagem dos veículos que 
fazem o transporte até o aterro sanitário; 
5.10.2. No caso de exceder o peso de 810 toneladas/mês (oitocentos e dez toneladas ao mês), o excedente 
ficará por conta da Contratante. 
 
5.11. A empresa deverá apresentar, mensalmente, relatório contendo a quantidade, em massa 
(pesagem), de resíduos descarregados no aterro sanitário, de acordo com os comprovantes de 
pesagem emitidos pela Contratante.  
 
6. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar Cópia do “PCMSO” 
(Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e “PPRA” (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais) atualizados e devidamente assinados por Médico e Engenheiro e/ou Técnico de 
Segurança do Trabalho, respectivamente. 
 
6.2. No ato da assinatura do contrato o setor competente do Município de União da Vitória/PR 
indicará o local para onde serão destinados os resíduos coletados (aterro sanitário municipal). 
Atualmente o aterro sanitário municipal situa-se na linha Papua, distante 28 km (vinte e oito 
quilômetros) do centro urbano da cidade. O local de pesagem das cargas (local da balança) a se 
realizar pela empresa que executar os serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, 
situar-se-á na entrada do aterro sanitário ou em local designado pelo município. 
 
6.3. Os serviços de que trata o objeto deste edital deverão ser iniciados no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil, após o recebimento da Ordem de Serviço, 
respeitadas as especificações do Projeto Básico (correspondentes a cada lote), e demais anexos 
constantes deste Edital. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de União da 
Vitória: 

a. Fornecer todas as informações disponíveis e necessárias à execução dos serviços do objeto 
contratado, caso não constem da documentação que integra este instrumento, e assumir a 
responsabilidade pela sua correção e adequação, bem como, garantir acesso à CONTRATADA 
a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente instrumento. 

b. Envidar esforços para superar e resolver quaisquer problemas supervenientes dos trabalhos, 
cuja solução esteja ao seu alcance ou para o qual possa contribuir efetivamente. 

c. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato. 
d. Exercer a fiscalização dos serviços prestados por servidores designados.  
e. Comunicar oficialmente à Licitante vencedora quaisquer falhas verificadas no cumprimento 

do contrato.  
f. Recusar todos e quaisquer serviços ou equipamentos que não estejam em conformidade com 

as especificações técnicas definidas neste Projeto Básico, ficando a CONTRATADA, obrigada 
a sua substituição sem ônus para o CONTRATANTE. 

g. A não liberação do pagamento referente à medição correspondente, quando a CONTRATADA 
não cumprir com as exigências constantes neste instrumento e seus anexos. 

h. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações necessárias 
relativas à execução dos serviços. 

i. No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer 
natureza, todos os elementos de informações relacionados aos serviços em execução, quando 
julgar necessários. 

 
7.2. O Licitante vencedor, no decorrer da execução do Contrato, obrigar-se a: 

a. Atender a todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos.  
b. Indicar formalmente um preposto para representá-la na execução do contrato.  
c. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.  
d. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do 
Contrato.  

e. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

f. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
deste Termo, sem prévia autorização da Contratante. 

g. Acatar orientações da Contratante, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

h. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital e seus Anexos.  
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i. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

j. A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada, com coletes reflexivos e com 
calçados padronizados, com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI que cada serviço 
requer e capas protetoras em dias de chuvas. 

 
j.1.O uniforme deverá ter a identificação da empresa contratada e o brasão do 
Município de União da Vitória/PR; 
 

k. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  

l. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração;  

m. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Licitante vencedora relatar 
à Prefeitura Municipal toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 
função;  

n. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;  

o. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 

p. A empresa contratada deverá designar um preposto (gerente) para fins de representá-la 
junto à contratante, com amplos poderes para tudo que se relacione com a execução dos 
serviços. 

q. Recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço objeto deste contrato. 
 
7.3. DAS OBRIGACOES SOCIAIS, FISCAIS E COMERCIAIS DO CONTRATO 
7.3.1. Caberá ainda à proponente vencedora: 
7.3.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR e a SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente); 
7.3.1.2. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou contingência; 
7.3.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas aos 
serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e 
7.3.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade de todos os encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta licitação. 
 
7.4. A inadimplência da proponente, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere ao Município de União da Vitória, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
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onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a proponente vencedora renuncia expressamente 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Município. 
 
8. DA FICALIZAÇÃO 
 
8.1 A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, designará um ou mais representantes para exercer a fiscalização do contrato resultante 
desta licitação que registrará todas as ocorrências, deficiências em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no 
art. 67 da Lei nº 8.666/93.  
 
8.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 
o perfeito cumprimento do contrato. 
 
8.3. A existência e a atuação da fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória em 
nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à 
execução do objeto contratado. 
 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.  
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
10.1. Aquelas previstas no Edital, consubstanciadas com a Lei n.º 8.666/93. 
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PROJETO BÁSICO 
(LOTE II) 

 
Os serviços que constituem o objeto deste Projeto Básico 
deverão ser executados em estrita observância aos planos 
de trabalho a serem fornecidos pelo CONTRATANTE após 
a assinatura do contrato, atendidas as especificações e 
demais elementos técnicos constantes neste instrumento. 

 
LOTE II:  OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL 
 
1.4 Definição 
1.4.1 Define-se como operação e manutenção do aterro sanitário municipal: espalhamento, 

compactacão e cobertura dos resíduos sólidos urbanos de União da Vitória, em células, com 
material inerte (solo) existente no próprio local da disposição final; execução de drenagem 
superficial para desvio das águas pluviais; execução de drenagem profunda para a captação 
do chorume, o qual deverá receber tratamento antes de ser recirculado; execução de 
drenagem de gases; execução de recirculação do chorume nas valas do aterro; execução de 
coleta e análise de águas subterrâneas dos poços de monitoramento existentes no terreno e 
águas superficiais; bem como serviços correlatos para este fim, tais como manutenção de 
acessos, incluindo os materiais necessários (canaletas e tubos de concreto, gramíneas, 
pedras, entre outros), estes sempre que se fizerem necessários para o bom andamento dos 
serviços, desde que atendam a perfeita operacionalização dos serviços. 
 

1.5 Planejamento e Execução dos Serviços 
1.5.1 A quantidade estimada de resíduos sólidos urbanos a serem operadas mensalmente no aterro 

sanitário municipal é de 810 ton./Mês (oitocentas e dez toneladas ao mês). No caso de não 
atingir o peso de 810 toneladas/mês, o Município reserva-se o direito de efetuar o pagamento 
apenas da quantidade comprovadamente coletada e pesada; No caso de exceder o peso de 810 
toneladas/mês, o excedente ficará por conta da Contratante. 

1.5.2 Os serviços de operação e manutenção do aterro sanitário serão desenvolvidos de Segunda-
feira à Sábado, no período diurno, perfazendo uma carga horária de 44 (quarenta e quatro 
horas) semanais. 

1.5.3 O aterro sanitário municipal situa-se na linha Papua, no Município de União da Vitória/PR, 
distante 28 (vinte e oito) quilômetros do centro da cidade, o qual poderá ter sua localização 
alterada sem gerar direito a acréscimo no contrato desde que o destino final se situe dentro 
do município de União da Vitória/PR e em um raio de 30 (trinta) quilômetros do centro 
urbano. 

1.5.4 A geração diária de resíduos recebidos no aterro deverá ser colocada em células de 3 (três) a 
4 (quatro) metros de altura, as quais deverão ser formadas por camadas compactadas 
sucessivas de 0,20 m (vinte centésimos de metro) de espessura e inclinadas em taludes 1:3. 

1.5.5 Os resíduos devem ser descarregados ao pé dos taludes, sendo espalhados e empurrados de 
baixo para cima, formando camadas 0,20 m (vinte centésimos de metro) sucessivamente, 
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subindo o talude e compactando cada camada com no mínimo 4 (quatro) passagens do trator 
de esteiras em toda a sua extensão. 

1.5.6 Em nenhuma hipótese a parcela de lixo entregue no aterro deverá permanecer sem 
cobertura por mais de 24 (vinte e quatro) horas. 

1.5.7 A complementação do recobrimento final, quando do alcance da altura final da célula, deverá 
ser realizada com camada mínima de 0,60m (sessenta centésimos de metro). 

1.5.8 Eventuais focos de incêndios deverão ser extintos com recobrimento. 
1.5.9 As estradas de acesso à área deverão ser periodicamente limpas, ainda que manualmente, 

com recolhimento de papéis, plásticos ou outros resíduos que eventualmente sejam 
tombados pelo caminho. 

1.5.10 A catação ou seleção de materiais e a permanência de pessoas estranhas ou de qualquer 
animal, são terminantemente proibidas na área. 

1.5.11 Caso se verifique, pela ação constante dos ventos, o escoamento de componentes do lixo, 
deverá ser utilizada cerca móvel, tela ou outro modo de mitigar este inconveniente. 

1.5.12 A contratada deverá realizar, de forma contínua e sempre que necessário, a recirculação do 
chorume tratado no sistema de tratamento de efluentes existente no aterro. A 
responsabilidade pela verificação da necessidade de recirculação ficará a cargo da 
contratada. 

1.5.12.1 Em hipótese alguma poderá ocorrer o extravasamento do líquido do sistema de 
tratamento, inclusive em ocasiões de precipitações, sendo que nestes casos a atenção 
quanto à altura do nível d’água (efluente) nas lagoas de tratamento deverá ser redobrada. 

1.5.12.2 A recirculação deverá promover o retorno do chorume tratado na última lagoa do sistema 
para as valas de disposição de resíduos em operação, acelerando os processos de 
degradação biológica. 

1.5.12.3 A recirculação deverá ser contínua e com a quantidade necessária para a finalidade 
citada, não podendo ocorrer a acumulação excessiva do líquido nos locais de disposição 
de resíduos. 

1.5.12.4 Além da recirculação do chorume, quando da acumulação de lodo excessivo no fundo das 
lagoas de tratamento, o mesmo deverá ser retirado pela contratada, sem ônus para a 
contratante, e disposto nas valas de disposição de resíduos em operação. 

1.5.12.5 O chorume tratado não poderá ser disposto em outros locais que não as valas de resíduos.  
1.5.12.6 Para a realização da recirculação a contratada poderá utilizar-se de equipamentos 

manuais ou mecânicos, tomando o devido cuidado para que a distribuição do chorume 
ocorra de forma homogênea na vala em operação.  Observação: no local das lagoas de 
tratamento atualmente não há ponto de energia elétrica. Portanto a contratada deverá 
dispor de todos os equipamentos que se façam necessários para promover a recirculação, 
como por exemplo, moto bombas, geradores de energia a combustão, mangueiras e 
tubulações, entre outros. 

1.5.13 Para cada etapa da sucessão de enchimento dos lotes deverá ser implantado o sistema de 
drenagem superficial (para águas pluviais) provisório, bem como o sistema de drenagem 
superficial definitivo em canaletas de concreto “meia cana” que deverá ir sendo implantado 
à medida que forem sendo concluídas as etapas do aterro sanitário. 

1.5.14 Os caminhos de acesso às frentes de serviço no interior da área deverão ser mantidos em 
perfeitas condições de tráfego, cascalhados e drenados, com sinalização para orientação dos 
motoristas, desde o acesso principal até o aterro. 
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1.5.15 Deverá ser mantida uma frente de trabalho reservada para os dias de chuva, com os acessos 
e locais de descarga obrigatoriamente cascalhados e drenados, para uso exclusivamente nas 
ocasiões em que cessarem ou ficarem muito reduzidas as condições de acesso e operação do 
local de descarga do aterro principal. 

1.5.16 A equipe padrão básica para a execução dos serviços de operação do aterro sanitário é a 
seguinte:  

- 01 (um) engenheiro Sanitarista ou engenheiro Sanitarista e Ambiental ou engenheiro Ambiental, ou 
formação em engenharia com as atribuições necessárias para figurar como responsável técnico e 
supervisor de serviços; 
- 01 (um) tratorista/operador (para operação de trator de esteiras e operação de escavadeira 
hidráulica); 
- 01 (um) motorista para o caminhão; 
- 01 (um) ajudante de serviços gerais; 
1.5.17 Para a elaboração da proposta de preço deverá ser considerado o preço unitário por tonelada 

de lixo aterrado, conforme estimativa de recebimento de resíduos citada no item 1.5.1. 
1.5.18 Para a operação do aterro é considerado como equipamento efetivo (permanentemente à 

disposição): 01 (um) trator de esteira com no mínimo 10 ton. (dez toneladas) de peso e 85 
(oitenta e cinco) CV de potência; 01 (um) caminhão equipado de caçamba basculante com 
capacidade mínima de 5m3 (cinco metros cúbicos) e 01 (uma) escavadeira hidráulica com 
no mínimo 15 ton. (quinze toneladas) de peso equipado com caçamba de carregamento de no 
mínimo 1m3 (um metro cúbico); 

1.5.19 A contratada deverá responsabilizar-se pelo bom estado de conservação dos taludes no 
aterro, não podendo, em nenhuma hipótese, ocorrer vazamentos de chorume para o exterior 
das células de disposição de resíduos ou processos erosivos no taludes. 

1.5.20 A contratada deverá realizar avaliações diárias da conservação dos acessos; dos taludes de 
resíduos; e do sistema de drenagem de gases, de chorume e de precipitação. 

1.5.21 A contratada será responsável pela conservação das estradas de acesso (de terra) existentes 
no atual local de disposição final, permanecendo esta responsabilidade caso novo local venha 
a ser indicado futuramente. 

1.5.22 Após o encerramento das células a contratada deverá realizar o plantio e a conservação de 
gramíneas de espécies apropriadas à finalidade (com fornecimento), visando evitar os 
processos erosivos nos taludes. 

1.5.23 Em hipótese alguma os taludes de resíduos poderão apresentar canaletas resultantes de 
processos erosivos ou apresentar rachaduras e fissuras. 

1.5.24 A contratada deverá entregar, seguindo a frequência estipulada pelo órgão ambiental 
estadual, laudos de análises de águas subterrâneas e superficiais à Contratada, com a 
finalidade de constatar-se a qualidade ambiental da área. A contratada deverá 
responsabilizar-se pelas coletas das amostras e envio para laboratório credenciado ao IAP 
(Instituto Ambiental do Paraná), de acordo com os procedimentos de coleta e conservação de 
amostras, previstos em normas técnicas, bem como pela observância dos parâmetros a serem 
monitorados, os quais estão indicados abaixo e são determinados em legislação específica 
para monitoramento de aterros sanitários. A legislação atualmente vigente prevê, para o 
porte do aterro sanitário municipal de União da Vitória, frequência trimestral para os 
parâmetros da analise básica e semestral para os parâmetros da analise completa quanto às 
águas subterrâneas. Para as águas superficiais, a frequência prevista atualmente pela 
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legislação é trimestral. A frequência poderá ser alterada no momento da renovação da licença 
de operação do aterro sanitário, a critério do órgão ambiental estadual, e neste caso, esta 
possível nova frequência, deverá ser atendida pela contratada. 

1.5.24.1 Os laudos entregues somente terão validade se emitidos por laboratório credenciado 
junto ao IAP e que utilizem metodologias de análises de acordo com as normas aplicáveis. 

1.5.24.2 Juntamente com os laudos deverá ser entregue um relatório contendo a data de 
realização das amostragens, a identificação das pessoas que coletaram as amostras, as 
condições do tempo no momento da coleta, possíveis dificuldades na coleta das amostras 
e mapa do terreno indicando a localização dos pontos de amostragem com legenda para 
a relação com os resultados do laudo. 

1.5.24.3 O primeiro laudo deverá ser entregue em até 90 (noventa) dias após emissão da ordem 
de serviço. 

1.5.24.4 Os laudos serão referentes às análises de água subterrâneas de 4 (quatro) poços 
instalados na área do aterro sanitário. Caso ocorra a readequação na localização dos 
poços de monitoramento a contratada será comunicada para que as amostras sejam 
realizadas nos novos poços, que não serão superiores a 4 (quatro).  

1.5.24.5 A coleta de amostras de águas superficiais deverá ocorrer em um ponto à jusante e outro 
ponto à montante do aterro em córrego existente nas proximidades e distante cerca de 
200 (duzentos) metros da área de disposição de resíduos. 

1.5.24.6 Caso haja a mudança no local de disposição final dos resíduos sólidos urbanos, a 
contratada deverá realizar os laudos nos novos poços de monitoramento e na água 
superficial de entorno, com o mesmo número de amostragens. 

1.5.25 Poderá, a qualquer momento, a contratada solicitar cópia do projeto de implantação e 
operação do aterro sanitário municipal junto à Contratante, o qual apresenta os critérios e 
especificações determinados neste projeto básico.
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PARÂMETROS DE ANÁLISE DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS DA ÁREA DO ATERRO 

SANITÁRIO 
 

 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA (4 POÇOS DE MONITORAMENTO) 
 
− Nı́vel da água; 
− DBO (Demanda Bioquı́mica de Oxigênio) 
− DQO (Demanda Quı́mica de Oxigênio) 
− Alcalinidade;  
− Acidez total;  
− Alumı́nio;  
− Antimônio;  
− Arsênio;  
− Bário;  
− Boro;  
− Cádmio;  
− Chumbo;  
− Cobalto;  
− Cobre;  
− Cromo;  
− Ferro;  
− Manganês;  
− Mercúrio; 
− Molibdênio;  
− Nı́quel;  
− Nitrato (expresso em N);  
− Prata;  
− Selênio;  
− Zinco;  
− Benzeno;  
− Cloreto de vinila;  
− Cresóis;  
− Estireno;  
− Etilbenzeno;  
− Fenol;  
− Tetracloreto de carbono;  
− Tolueno;  
− Xilenos.  
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ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA (4 POÇOS DE MONITORAMENTO) 
 

-Nível da água; 
-Condutividade Elétrica; 
-Turbidez; 
-Temperatura Ambiente; 
-Temperatura Líquido; 
-pH; 
-Sólidos Totais; 
-Sólidos Dissolvidos; 
-Coliformes Termotolerantes 
-Cloreto; 
-Sulfeto; 
-Fluoreto; 
-Sódio; 
-Sulfato (expresso em SO4) 
-Surfactantes; 
- Nitrito (expresso em N). 
 
 
ÁGUAS SUPERFICIAIS – PEQUENO CÓRREGO LOCALIZADO À CERCA DE 200 METROS DO 
LIMITE DO ATERRO (DOIS PONTOS DE AMOSTRAGEM, SENDO UM À JUSANTE E UM À 
MONTANTE DA ÁREA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS) 
 
− DBO (Demanda Bioquı́mica de Oxigênio); 
− DQO (Demanda Quı́mica de Oxigênio); 
- OD; 
- pH; 
- Toxicidade (Daphnia magna); 
- Fósforo Total; 
- Temperatura (°C). 
− Sólidos suspensos; 
 
 

Município de União da Vitória - PR, 07 de fevereiro de 2018. 
 
 

SANDRA MARA JUNG 
Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 

Decreto n.º 153/2017 
 
 

 
ALBERT OTTO BACH 
Engenheiro Ambiental 
Decreto n.º 472/2017 
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ANEXO 02 – DECLARAÇÃO  

 
REF.: Pregão Eletrônico n.º ***/2018. 
 
Prezados Senhores: 
 
O Signatário da presente, (especificar o nome), Carteira de Identidade nº ___________ e CPF nº 
__________Representante Legal, em nome da empresa (especificar o nome da empresa) declara sob 
as penalidades cabíveis: 
 
(1) Que se sujeita e concorda na íntegra e com todos os termos do Edital da Licitação, bem como 
às estabelecidas na minuta do Termo de Contrato, nas Especificações Técnicas dos serviços 
constantes nos Projetos Básicos para os Lotes I e II, nas Planilhas de Custos e Preços e 
Metodologia de Custos e com todas as condições jurídicas, técnicas, ambientais, administrativas 
e financeiras estabelecidas no edital supracitado e demais documentos de licitação. 
 
(2) Que não existe no presente momento, pedido de falência por parte e em nome desta empresa 
e que a mesma se submete à automática desclassificação, caso tal venha a ocorrer durante o 
processo de licitação. 
 
(3) Que não existe no presente momento fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que 
comprometam a idoneidade da empresa nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, e suas alterações, e que esta empresa está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
(4) Que a empresa não foi declarada inidônea por qualquer esfera federativa e nem está suspensa 
do direito de licitar ou impedida de contratar com o Município de União da Vitória/PR, enquanto 
durarem os efeitos da sanção. 
 
(5) Que assume total responsabilidade pela veracidade de todos os documentos apresentados e 
informações prestadas e, em qualquer tempo, se compromete a apresentar a documentação, 
quando a mesma for solicitada pelo(a) Pregoeiro e Equipe de Apoio para diligências, e exime o 
ora Contratante de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar.  
 
(6) Que se vencedora do(s) Lote(s) do objeto licitado, atenderá as exigências e especificações 
estabelecidas no Termo de Contrato, nas Especificações Técnicas dos serviços constantes no(s) 
Projeto(s) Básico(s) para os Lotes I e II do Edital em epígrafe.  
 
(7) Que, entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis (técnico ou legal) ou componentes 
do seu quadro funcional, não figura servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de 
cargo comissionado, não se encontram no exercício de cargos ou funções públicas, na 
Administração Municipal de União da Vitória/PR. 
 
(8) Em sendo declarada vencedora do(s) Lote(s) ofertado(s) objeto(s) licitado(s), compromete-
se a apresentar ao Gestor do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após o 
recebimento da Ordem de Serviço, a(s) ART(s) do(s) Profissional(ais) que atuará(ao) como 
Responsável(ais) Técnico(s). 
 
(9) Que dispõe de pessoal capacitado, equipamentos, veículos, ferramentas e instalações 
necessários à perfeita e completa execução dos serviços do(s) Lote(s) ofertado(s) objeto(s) desta 
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licitação, procedendo às contratações necessárias em tempo hábil, bem como efetuando, quando 
necessário, as substituições ou complementações no quadro de pessoal. 
 
(10) Que manterá na execução dos serviços contratados, as Equipes de acordo com o que dispõe 
as Especificações Técnicas dos Projetos Básicos dos Lotes I e II do Edital do certame licitatório 
em epígrafe. 
 
(11) Que esta empresa retirou e analisou o Edital e seus Anexos, que tomou conhecimento de 
todas as informações e condições necessárias para elaboração de nossa proposta comercial. 
 
(12) Que no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data da ciência do resultado 
do julgamento do presente certame licitatório, apresentaremos ao Gestor do Contrato a 
comprovação do vínculo do(s) Profissional(ais) indicado(s) que atuará(ão) como Responsável(is) 
Técnico(s) do objeto contratado, através dos documentos citados no edital supracitado. 
 
(13) Comprometemo-nos há, dentro do prazo máximo de até 06 (seis) meses da assinatura do 
contrato, providenciar o emplacamento/transferência dos veículos para o Município de União da 
Vitória/PR;  
 
(14) Que assumiremos inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços 
contratados.  
 
(15) Que estamos cientes que a inverdade relativa às DECLARAÇÕES ora prestadas sujeita a 
Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório. 
 
(16) Que concordamos e estamos cientes que a superveniência de lei condiciona as Partes o seu 
cumprimento. 
 
Local e Data 
 
Assinatura devidamente identificada 
do representante legal da empresa 
proponente. 
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ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF N.º sediada, (Endereço Completo) declaro que não possuímos, em 
nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei.  
 
Federal nº. 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº. 8666/93. 
 

(Local e Data) 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante e Carimbo) 
 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 
 
 
 

Assinatura devidamente identificada do representante legal da 
empresa proponente (apontado no contrato social ou procuração 

com poderes específicos). 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO 
EDITAL 

 
 
Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos 
constantes no Edital Pregão Eletrônico n.º ***/2018 – Processo n.º ***/2018 e seu(s) ANEXOS 
e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no 
que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação, quanto ao pagamento de 
emolumentos à Bolsa Brasileira de Mercadorias pela utilização de recursos e tecnologia de 
informação. 
 

Data: 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante + Carimbo 
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ANEXO 05 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA  

 
A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 
 
PARA SER APRESENTADA EM CONJUNTO COM A PLANILHA DE CUSTOS 
 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)  
 
Ref.: Edital de Pregão Eletrônico n.º ***/2018 – Processo n.º ***/2018 
 
NOME DA EMPRESA: ______________________________________________________________________________________  
CNPJ/MF nº: _______________________________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________________________  
 
Apresentamos nossa proposta para a Contratação de Empresa Especializada para a execução 
dos serviços identificados no(s) Lote(s) abaixo mencionados: 
 
LOTE I - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Coleta e Transporte de Resíduos 
Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis;  
 
e/ou 
 
LOTE II - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Operação e Manutenção do 
Aterro Sanitário do Município. 
 
Conforme normas e especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico n.º ****/2018 e seus 
Anexos e nos termos abaixo: 
 

LOTE N.º *** 
Especificações Unidade Qtde. 

Mensal 
(Estimada) 

Qtde. para 
36 meses 

(Estimada) 

Valor 
Unitário 
Máximo 
(Ton.) 

Valor Total  
(36 meses) 

      
  

Valor MENSAL  
Valor global ANUAL (36 meses)  

 
Valor global e final por extenso do Lote n.º ***: R$(........................................................................) 
 
NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 
(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição 
com documentos apresentados, conforme previsto no Edital. 
 

Cidade, ......................de................de 2018 
 

 

Nome e Assinatura legível do Representante 
RG: 

CPF: 
CNPJ//CARIMBO: 

 
� Declaramos que nesta proposta estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer 
natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão Eletrônico, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 
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ANEXO 06 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP). 

 
REF.: Pregão Eletrônico n.º ***/2018 
 
Prezados Senhores: 
 
Em conformidade com a Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, 
Capítulo II, Artigo 3º “Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas 
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a 
que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,...” 
 
(Qualificação da empresa proponente)____, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF 
sob nº __, com sede ____, através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/06, e suas alterações posterior,  
 
DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente à situação da 
empresa): 
 
[ ] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais); 
 
[ ] empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 
 
[ ] se enquadra como pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006 e suas alterações posteriores, conforme “Declaração de 
Arrecadação do Simples Nacional - DAS” junto à Receita Federal, em anexo. 
 
DECLARA, que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas. 
 
DECLARA igualmente que: 
 
1. de seu capital social não participa outra pessoa jurídica; 
2. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior; 
3. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia 
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ou, embora havendo participação, a receita bruta 
global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006, e suas alterações posteriores; 
4. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global 
das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, e suas alterações posteriores; 
5. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de 
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que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações 
posteriores. 
6. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo 
7. não participa do capital de outra pessoa jurídica; 
8. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 
complementar; 
9. não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores; 
10. não é constituída sob a forma de sociedade por ações. 
11. seus titulares ou sócios não guardam, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação 
de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 
 

Por fim, DECLARA que está ciente que a inverdade relativa às DECLARAÇÕES ora prestadas 
sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório. 
 
Sem mais, subscrevemo-nos, 
 
Atenciosamente 
 
Local e data 
 
Assinatura devidamente identificada do 
representante legal da empresa proponente 
(apontado no contrato social ou procuração com 
poderes específicos). 
 
ATENÇÃO: 
Esta Declaração somente será VÁLIDA se estiver ACOMPANHADA da Certidão Simplificada 
expedida pela Junta Comercial, em período não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da 
data de apresentação das propostas, onde conste seu enquadramento como ME ou EPP. 
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ANEXO 07 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPRESA COM SEDE EM OUTRO MUNICÍPIO 

 
 (papel timbrado da empresa) 

 (Somente para Empresas com sede em outro Município) 
 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços de Coleta e 
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis (Lote n.º 1) e, Operação e 
Manutenção do Aterro Sanitário do Município (Lote n.º 2); 
 
REF.: Pregão Eletrônico n.º ***/2018 
 
Prezados Senhores: 
 
O abaixo assinado, ___ Identidade nº ____ na qualidade de Responsável Legal pela empresa ___, 
CNPJ nº ___vem pela presente, DECLARAR pra todos os devidos fins e efeitos legais, que se a 
empresa for a vencedora do(s) Lote(s) ofertado(s) do presente certame licitatório, montará num 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, 
Escritório com capacidade técnica, jurídica e administrativa, para manter todos os 
entendimentos que se fizerem necessários entre ela e o Contratante. 
 
Local e Data 
 
Assinatura devidamente identificada do 
representante legal da empresa proponente 
apontado no contrato social ou procuração com 
poderes específicos). 
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ANEXO 08 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
 (papel timbrado da empresa) 

 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços de Coleta e 
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis (Lote n.º 1) e, Operação e 
Manutenção do Aterro Sanitário do Município (Lote n.º 2); 
 
REF.: Pregão Eletrônico n.º **/2018. 
 
Prezados Senhores, 
O abaixo assinado, ___________________ Identidade nº _________ CPF nº ___________, residente e 
domiciliado a rua _____________, na cidade de _____________ Estado do____________, CEP nº ____ na 
qualidade de Responsável Legal pela empresa ____________, vem pela presente, INDICAR a Vossas 
Senhorias, o(s) Profissional(ais) o(s) qual(ais) será(ao) o(s) Responsável(eis) Técnico(s) 
pelos serviços do objeto a ser contratado, de acordo com as Resoluções nº 218 e nº 317 do 
CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como o § 10 do artigo 30 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, caso venhamos a vencer a referida licitação.  
– RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S): 
Nome: 
Endereço: 
CEP: 
Profissão: 
CREA: 
RG: 
CPF: 
 
DECLARAMOS que, caso nossa empresa venha a ser vencedora do(s) Lote(s) ofertado(s) objeto 
(s) deste certame, efetuaremos a entrega, ao Gestor do(s) Contrato(s), no prazo máximo de 05 
(cinco) dias corridos, a contar da data da ciência do resultado do julgamento do presente 
certame licitatório, da(s) comprovação(ões) do(s) vínculo(s) com o(s) profissional(ais) acima 
citado(s), dentro das Leis Trabalhistas vigentes, conforme preconiza o item 5.8.1 do edital 
supracitado. 
 
DECLARAMOS também, que esta empresa está ciente e se compromete a apresentar ao Gestor do 
Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da Ordem 
de Serviço, o(s) Registro(s) da Anotação de Responsabilidade Técnica – ARTs do(s) 
profissional(ais) acima, que atuará(ao) como Responsável(eis) Técnico(s) e, bem como do(s) 
Profissional(is) responsável( is) pela Fiscalização dos serviços em objeto, o qual será indicado 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA. 
 
Local e Data: 
 
Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente (apontado 
no contrato social ou procuração com poderes específicos). 
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ANEXO 09 – MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO AUTORIZANDO SUA 
INCLUSÃO NA EQUIPE 

 
 (papel timbrado da empresa) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º **/2018 

 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços de Coleta e 
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis (Lote n.º 1) e, Operação e 
Manutenção do Aterro Sanitário do Município (Lote n.º 2); 
 
AO 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio 
 
Prezados Senhores, 
Eu, -------------------------------, (Engenheiro ... ou Profissional correlato), residente e domiciliado na 
Cidade de ............., Estado do ..............., a rua (Av.) .............. nº......, CEP nº........., portador do CPF nº ......... 
e do RG nº ............, registrado no CREA sob nº .............., abaixo assinado, AUTORIZO minha inclusão 
como Responsável Técnico pela execução dos serviços inerentes ao objeto constante no 
certame licitatório em epígrafe. 
 
 

 

 

Local e Data. 
Assinatura devidamente identificada 
do Nome do Profissional acima. 
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ANEXO 10 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA CAPACIDADE OPERACIONAL 

 
 (papel timbrado da empresa) 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º **/2018 
 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços de Coleta e 
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis (Lote n.º 1) e, Operação e 
Manutenção do Aterro Sanitário do Município (Lote n.º 2); 
 
Ao (Á) 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio 
Pregão Eletrônico n.º **/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Para a participação no Pregão Eletrônico supracitado, DECLARAMOS para todos os fins de 
direito, que possuímos plena capacidade operacional e administrativa para executar os 
serviços, procedendo às contratações necessárias em tempo hábil, bem como efetuando, quando 
necessário, as substituições ou complementações no quadro de pessoal, assumindo inteira 
responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços em objeto. 
 
DECLARAMOS, ainda, que concordamos na íntegra, e nos sujeitamos aos termos do Edital da 
licitação, bem como às estabelecidas nos Projetos Básicos dos Lotes I e/ou II (escolher), na 
minuta do Termo de Contrato e nas “Planilhas de Custos e Preços” e com todos os demais 
Anexos e documentos dela componentes. 
 
ASSUMIMOS total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, 
eximimos o Município de União da Vitória a de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar. 
 
AFIRMAMOS a veracidade de todos os documentos apresentados e que faremos prova de todas 
as informações ora declaradas, quando necessário ou quando solicitado. 
 
RATIFICAMOS que, entre nossos dirigentes, sócios, responsável (is) técnico(s) ou legal, não 
figura servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado, não se 
encontram no exercício de cargos ou funções públicas, na Administração Municipal ou na Câmara 
Municipal de União da Vitória. 
 
RATIFICAMOS ainda, a não participação na elaboração dos Projetos Básicos dos serviços do 
objeto do certame licitatório em epígrafe, bem como não estamos incursos em nenhuma das 
vedações previstas no item 3.5 e seus subitens do referido Edital. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
Local e Data 
 
Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente. 
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ANEXO 11 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 

 
 (papel timbrado da empresa) 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º **/2018 
 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços de Coleta e 
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis (Lote n.º 1) e, Operação e 
Manutenção do Aterro Sanitário do Município (Lote n.º 2); 
 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEICULOS SERVIÇO: 
 

Quantidade 
(*1) 

CARACTERÍSTICAS 

 Descrição Marca Modelo Ano Potência 
(*2) 

Capacidade Observações 
(*3) 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Data: Empresa Proponente: Nome do Representante Legal 
 
Assinatura do Representante Legal 
 

 
(* 1) Esta relação deverá estar de acordo com o especificado nos Projetos Básicos dos Lotes 
I e II constantes no Termo de Referência deste Edital. 
(* 2) Fornecer a potência em HP ou CV. 
(* 3) Na coluna observações indicar se os equipamentos, máquinas e veículos são próprios 
ou alugados, alocados através de contrato de arrendamento (leasing), ou a adquirir. 
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ANEXO 12 – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO – PROPOSTA ELETRÔNICA 

 
A EMPRESA NÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA NA PROPOSTA ELETRÔNICA DE NENHUMA 

FORMA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA. 
 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital: Pregão Eletrônico n.º 08/2018 – Processo n.º 13/2018 

Órgão comprador: Município de União da Vitória/PR 

Especificação do produto: Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços de 
Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis (Lote n.º 1) e, 
Operação e Manutenção do Aterro Sanitário do Município (Lote n.º 2); 
 
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 90 (noventa) dias. 

Preço inicial para o item (em R$): 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação 
e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório 
(edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
[somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP.)]. 

Data: 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
  
A/C PREGOEIRO, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. xxx/xxxxx  
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO  
1.OBJETO: 
 
1.1. A presente licitação tem como objeto: Contratação de Empresa Especializada para a 
execução dos serviços identificados no(s) Lote(s) abaixo mencionados: 
 
LOTE I - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Coleta e Transporte de Resíduos 
Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis;  
 
e/ou 
 
LOTE II - Contratação de Empresa para a execução de serviços de Operação e Manutenção do 
Aterro Sanitário do Município. 
 

Lote Especificação Unidade Qtd. Mensal 
(Estimada) 

Qtd. para 
36 meses 

(Estimada) 

Valor 
Unitário 
Máximo 

Valor 
Total para 
36 meses. 
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ANEXO 13 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA OU RENÚNCIA 
 

 
Nome da empresa: ................................................................................................................................................................ 
CNPJ nº ....................................................................................................................................................................................... 
Endereço:................................................................................................................................................................................... 
Fone: ........................................................................................................................................................................................... 
Fax: .............................................................................................................................................................................................. 
E-mail: ........................................................................................................................................................................................ 
 
Declaro que vistoriei minuciosamente o local onde será executado o objeto do Edital de Licitação 
Pregão Eletrônico n.º ***/2018, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos 
serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita 
elaboração da proposta comercial.;  
 
Ou  
 
Declaro que optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade 
ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao 
presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. 
 
 

Local e data 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Representante da empresa) 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que acompanhou a vistoria) 
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ANEXO 14 
 MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº. ______________  
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR, COM 
A EMPRESA............................................, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 
 
O Município de União da Vitória-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Dr. Cruz Machado, 205, 3° e 4° pavimentos, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
75.967.760/0001-71, neste ato representado por seu Prefeito XXXXXXXX, portador da cédula de 
identidade nº XXXXX, inscrito no CPF/MF sob nº XXXXX, doravante denominado de 
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ..............., com endereço na Rua .................., Nº ........, bairro 
..............., em .................., Estado do ................, inscrita no CNPJ sob o nº ...................., representada por 
.............., CPF nº ................, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com 
o Edital de Pregão Eletrônico n.º ***/2018 - PMUVA, Processo n.º ***/2018, em conformidade 
com o que preceitua a Lei Municipal n.º 4363/2014, Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 
2002 e Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-
se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
1.1. Fundamenta-se este contrato no Pregão Eletrônico n.º ***/2018 – PMUVA – Processo n.º 
***/2018, Lei Municipal n.º 4363/2014, Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações 
posteriores e subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações 
posteriores e na proposta de preços da Contratada. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO OBJETO 

 
 

A CONTRATADA, de acordo com as condições, especificações, características, quantitativos e 
demais elementos técnicos estabelecidos nos Projetos Básicos no Termo de Referência do 
Edital do Pregão Eletrônico n.º **/2018 , e com a sua Proposta datada de ______ de ____________ 
de 2018, documentos estes que passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição, OBRIGA-SE a executar, os serviços abaixo descritos correspondentes ao 
correspondente ao LOTE ____: 
 

LOTE I - Contratação de Empresa para a execução de serviços a seguir identificados: Coleta e 
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Orgânicos e Não Recicláveis;  
 
LOTE II - Contratação de Empresa para a execução de serviços a seguir identificados: Operação e 
Manutenção do Aterro Sanitário do Município; 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS VALORES 

 
3.1. O valor global do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme detalhado 
abaixo:  
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LOTE N.º *** 

 
Especificação Unidade Qtd. Mensal 

(estimado) 
Qtd. para 
36 meses 

(estimado) 

Valor 
Unitário 
Máximo 

Valor 
Total para 
36 meses. 

      
 
3.2. Os preços unitários propostos são considerados completos, estando incluídas as despesas 
com administração de pessoal, obrigações patrimoniais, leis trabalhistas e previdenciárias, 
transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, uniformes, veículos, vale-transporte e 
alimentação, e todos os tributos e demais encargos decorrentes da prestação dos serviços, objeto 
deste Contrato. 
 
3.3. O valor do faturamento dos serviços de Coleta e Transporte de resíduos sólidos urbanos 
orgânicos e não recicláveis e de Operação e Manutenção do Aterro Sanitário será sobre o peso 
máximo de 810 toneladas/mês (oitocentas e dez toneladas ao mês).  

 
3.3.1. No caso de não atingir o peso de 810 toneladas/mês (oitocentas e dez toneladas ao 
mês), o Município reserva-se o direito de efetuar o pagamento apenas da quantidade 
comprovadamente coletada e pesada; 
 
3.3.2. No caso de exceder o peso de 810 toneladas/mês (oitocentas e dez toneladas ao mês), 
o excedente ficará por conta da Contratante. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento dos serviços executados durante o mês será efetuado até o 20º (vigésimo) dia 
útil do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal/fatura discriminando a 
modalidade e o número da licitação que originou o respectivo contrato, devidamente aprovada 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acompanhada da relação de funcionários envolvidos 
na execução dos serviços, juntamente com as guias comprovando o recolhimento do INSS e do 
FGTS e as guias comprovando o recolhimento do ISSQN do mês anterior. 
4.1.1. Deverá apresentar também, relatório mensal, o qual deverá vir acompanhado dos tickets de 
pesagem diária de cada veículo (antes e depois do processo de coleta). 
4.1.2. O processo de pesagem ocorrerá na Balança de Pesagem localizada na Avenida Paula 
Freitas, s/nº, Bairro São Sebastião, Distrito de São Cristóvão ou em local a ser determinado pela 
Prefeitura. 
 
a) a atestação dos serviços se dará com o “CERTIFICO” do fiscal do contrato na nota fiscal/fatura 
devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional.  
 
b) a CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura, além do exigido na cláusula acima, os 
dados bancários: Banco, Agência e nº Conta-Corrente.  
 
4.2. Relativamente aos tributos, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de 
recolhimento do ISS (ou ISSQN) – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, o qual deverá 
ser recolhido no local da prestação dos serviços. 
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4.3. Deverá a Contratada apresentar cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) sobre 
o objeto do contrato por ocasião do recebimento da primeira fatura. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DA FONTE DE RECURSOS 

 
5.1. A presente despesa é prevista para o período de 36 (trinta e seis) meses, sendo que até 
31/12/2018, deverá ocorrer através das Dotações Orçamentárias: Dotação Orçamentária nº.  
2.076.3390.39 - 1511 - 353/2018   -   MANUT.SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
2.076.3390.39 - 1000 - 352/2018   -   MANUT.SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – Recursos 
Próprios 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DO REAJUSTE DE PREÇO E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 

6.1. Observada a legislação vigente na época de cada pagamento, o preço pelo qual será 
contratado o objeto da presente licitação, somente será reajustado no 13° mês de sua vigência, 
pela variação acumulada do INPC – IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado e 
divulgado mensalmente pelo IBGE, tendo-se como data base o mês da assinatura do contrato e 
deve ser solicitado formalmente a Prefeitura Municipal de União da Vitória 
 
6.2. No caso de extinção do INPC - IBGE adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do 
período considerado, nos termos dos Arts. 40, XIV, "c" e 55, III, da Lei Federal 8.666/93, e suas 
posteriores alterações. 
 
6.3. O valor pactuado poderá ser revisto por acordo entre as partes, com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual.  

6.4. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência 
do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como da 
demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA REPACTUAÇÃO 

 
7.1. Será admitida, por solicitação da contratada, a repactuação dos preços dos serviços, desde 
que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, e demonstrada de forma analítica a 
variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, de acordo com o 
artigo 5º do Decreto n.º 2.271, de 1997, e com os dispositivos aplicáveis da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n.º 2 de 30 de abril de 2008.  
 

17.1.1. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas 
forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do 
reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em 
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua 
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos 
decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos 
necessários à execução do serviço.  
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17.1.2. Quando a contratação envolver mais de uma categoria 
profissional, com data-base diferenciadas, a repactuação deverá ser 
dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou 
convenções coletivas das categorias envolvidas da contratação.  
 

7.2. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.  
 
7.2.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios 
por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou 
convenção coletiva.  
 
7.2.2. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos 
e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como 
as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais 
ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 
ao exercício da atividade.  

 
7.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:  
 

7.3.1. Da data limite para apresentação das propostas constante do 
instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do 
serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e 
equipamentos necessários à execução do serviço; ou  
 
7.3.2. Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a 
variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às 
data-base destes instrumentos.  

 
7.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação.  
 
7.5. Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão ser 
negociados os seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas legais, 
acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e indenização adicional;  
 
7.6. Para os custos relativos à mão-de-obra, vinculados à data-base da categoria profissional, o 
prazo dentro do qual poderá a contratada exercer seu direito à repactuação contratual será da 
data da homologação da Convenção ou Acordo Coletivo que fixar o novo salário normativo da 
categoria profissional abrangida pelo contrato até a data da prorrogação contratual subsequente, 
sendo que se não fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem 
pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.  
 

7.6.1. Caso a contratada esteja impossibilitada de postular a repactuação 
contratual até o momento da assinatura do termo aditivo contratual, em 
razão de o acordo ou a convenção coletiva de trabalho ainda não estar 
registrado no Ministério do Trabalho, deverá ressalvar no mencionado 
termo aditivo o seu direito a essa repactuação, que deverá ser exercido 
tão logo ocorra o pertinente registro.  
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7.6.2. A contratada não fará jus a repactuação com efeitos retroativos se 
não apresentar a solicitação de reajustamento contratual dentro de dois 
meses após a data de homologação do Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho, tornando-se a única e exclusiva responsável pelos 
prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo 
informado.  

 
7.7. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado, o prazo para a contratada 
solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual.  
 
7.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação 
entre as partes, considerando-se:  
 

7.8.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da 
Administração;  
7.8.2. As particularidades do contrato em vigência;  
7.8.3. A nova planilha com a variação dos custos apresentada;  
7.8.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e  
7.8.5. A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.  

 
7.9. Os reajustes dos itens envolvendo insumos, exceto quanto a obrigações decorrentes de 
acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei, e materiais serão efetuados com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, desde que demonstrada de forma 
analítica a variação dos componentes dos custos pela contratada.  
 
7.10. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.  
 

7.10.1. O prazo para decisão ficará suspenso enquanto a contratada não 
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela 
contratante para a comprovação da variação dos custos.  

 
7.11. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte:  
 

7.11.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 
repactuação;  

7.11.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo 
da contagem de periodicidade para concessão das próximas 
repactuações futuras; ou,  

7.11.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente 
quando a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que 
o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença 
normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser 
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim 
como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.  
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CLÁUSULA OITAVA 
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
8.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinada, instrumento 
de garantia de execução contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da 
avença, devendo a mesma vigorar pelo prazo de vigência do contrato.  
 
8.2. A CONTRATADA optará por uma das modalidades elencadas no artigo 56, § 1º da Lei nº 
8.666/93, quais sejam:  

8.2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda;  
 
8.2.2. Seguro-garantia;  
 
8.2.3. Fiança-bancária.  

 
8.3. Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia 
pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal n.º 10.406/02 
(Código Civil Brasileiro).  
 

8.3.1. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo 
administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

 
8.4. Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados por cláusula de 
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.  
 
8.5. A garantia será devolvida quando do recebimento definitivo do objeto ou quando rescindido 
este contrato, sem que caiba culpa à CONTRATADA.  
 
8.6. No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou serviços, a garantia complementar será de 
acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada à mesma proporção do 
referido aditivo. 
 
8.7. Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, a Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha 
acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.  
 
8.8. No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, será imediatamente 
acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos acarretados ao CONTRATANTE, independente 
da aplicação de outras sanções.  
 
8.9. A garantia destina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao pagamento de:  
 

8.9.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do 
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
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8.9.2 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA;  
 
8.9.3. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não honradas pela CONTRATADA.  

 
8.10. No caso de apresentação de seguro-garantia, este deve ter como beneficiário direto, único e 
exclusivo a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR e deve contemplar todas as situações 
elencadas no subitem anterior. 
8.11. A inobservância do prazo fixado para apresentação ou reposição da garantia acarretará a 
aplicação de multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia 
de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

8.12.  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem 
os incisos I e II do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993;  

8.13. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

8.14. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração do valor do contrato.  

8.15. A garantia será renovada a cada prorrogação.  
 
8.16. A garantia vigorará da data de assinatura do contrato até 03 (três) meses após o término da 
vigência contratual.  
 
8.17. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa aplicada, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, o contratado obrigar-se-á a fazer a respectiva 
reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificada 
pela contratante.  

8.18. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as 
obrigações contratuais e comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas 
decorrentes da contratação ou comprovação de que os empregados serão realocados em outra 
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.  

 
8.18.1. Caso as condições acima não ocorram até o fim do segundo mês 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia e os valores das 
faturas correspondentes a 1(um) mês de serviços serão utilizados para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas aos trabalhadores alocados à 
execução dos serviços.  
 
8.18.2. A contratada autoriza a contratante, no momento da assinatura 
do contrato, a reter a garantia, caso as exigências acima não sejam 
cumpridas no prazo determinado, a garantia será retida.  

 
8.19. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização 
para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 
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de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu 
todas as cláusulas do contrato.  
 
8.20. A garantia não será executada nos seguintes casos:  
 

8.20.1. caso fortuito ou força maior;  

8.20.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais;  

8.20.3. descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de 
atos ou fatos da Administração; ou  

8.20.4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;  
 

CLÁUSULA NONA 
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
9.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as alterações do 
objeto contratado que se derem nos estritos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

10.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos 
documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste 
instrumento, independentemente de transcrição:  

 
1 - Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº **/2018;  
2 – Anexo “01” e Projetos Básicos; 
3 - Proposta de Preços e Planilha de Custos da Contratada; 
4 - Ata de Julgamento da Licitação; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
11.1. Constituem direitos do CONTRATANTE:  
a) receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas;  
b) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com as condições descritas no 
presente contrato.  
c) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos da CONTRATADA;  
d) rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inc. I do art. 79 da 
Lei nº. 8.666/93.  
e) fiscalizar a execução do presente contrato;  
f) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  
 

11.2. Constitui direito da CONTRATADA receber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.  
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11.3. Das Obrigações da CONTRATANTE: 
a. Fornecer todas as informações disponíveis e necessárias à execução dos serviços do 

objeto contratado, caso não constem da documentação que integra este instrumento, e 
assumir a responsabilidade pela sua correção e adequação, bem como, garantir acesso à 
CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do 
presente instrumento. 

b. Envidar esforços para superar e resolver quaisquer problemas supervenientes dos 
trabalhos, cuja solução esteja ao seu alcance ou para o qual possa contribuir efetivamente. 

c. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no 
contrato. 

d. Exercer a fiscalização dos serviços prestados por servidores designados.  
e. Comunicar oficialmente à Licitante vencedora quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato.  
f. Recusar todos e quaisquer serviços ou equipamentos que não estejam em conformidade 

com as especificações técnicas definidas neste Projeto Básico, ficando a CONTRATADA, 
obrigada a sua substituição sem ônus para o CONTRATANTE. 

g. A não liberação do pagamento referente à medição correspondente, quando a 
CONTRATADA não cumprir com as exigências constantes neste instrumento e seus 
anexos. 

h. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 
necessárias relativas à execução dos serviços. 

i. No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de 
qualquer natureza, todos os elementos de informações relacionados aos serviços em 
execução, quando julgar necessários. 

 
11.4. Das Obrigações da Contratada:  

a. Atender a todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos.  
b. Indicar formalmente um preposto para representá-la na execução do contrato.  
c. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.  
d. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força de lei, ligadas 
ao cumprimento do Contrato.  

e. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

f. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto deste Termo, sem prévia autorização da Contratante. 

g. Acatar orientações da Contratante, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

h. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital e seus Anexos.  

i. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

j. A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada, com coletes reflexivos e com 
calçados padronizados, com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI que cada 
serviço requer e capas protetoras em dias de chuvas. 
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j.1.O uniforme deverá ter a identificação da empresa contratada e o brasão do 
Município de União da Vitória/PR; 
 

k. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência;  

l. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração;  

m. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Licitante vencedora 
relatar à Prefeitura Municipal toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 
desvio de função;  

n. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços;  

o. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 

p. A empresa contratada deverá designar um preposto (gerente) para fins de representá-la 
junto à contratante, com amplos poderes para tudo que se relacione com a execução dos 
serviços. 

q. Recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço objeto deste contrato. 
 
11.5. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E COMERCIAIS DO CONTRATO 
11.5.1. Caberá ainda à proponente vencedora: 
11.5.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura 
Municipal de União da Vitória/PR e a SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente); 
11.5.1.2. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou contingência; 
11.5.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
e 
11.5.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade de todos os encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta licitação. 
 
11.6. A inadimplência da proponente, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere ao Município de União da Vitória, a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a proponente vencedora renuncia 
expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Município. 
 
11.7. Fica expressamente ressalvado que não haverá vínculo trabalhista entre as partes, nem 
entre os prepostos e empregados da contratada e o contratante, cabendo à contratada cumprir 
com todas as obrigações trabalhistas e encargos sociais, fiscais, previdenciárias, fundiárias, 
seguro-acidente e outros, etc., arcando inclusive com indenizações e ações trabalhistas e cíveis 
decorrentes de acidentes de trabalho verificados com seus empregados e prepostos, cumprindo 
ainda fielmente os acordos e convenções coletivas de trabalho celebrados pela categoria 
profissional.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
12.1. Os serviços de que trata o objeto deste Contrato, deverão ser implantados no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil, após o recebimento da Ordem 
de Serviço, respeitadas as especificações dos Projetos Básicos (correspondentes a cada lote 
apresentados no Termo de Referência deste Edital), e demais anexos constantes deste Edital. 
 
12.2. O prazo de vigência para a execução dos serviços, objeto deste contrato, será de 36 (trinta 
e seis) meses, a contar da data de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado casa haja 
interesse entre as partes, por períodos sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos 
do inciso II do artigo 57, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, quando for 
comprovadamente vantajoso ao Município, desde que observados os seguintes requisitos:  
 

12.2.1. os serviços tenham sido prestados regularmente;  
 
12.2.2. a Administração mantenha interesse na realização do serviço;  
 
12.2.3. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 
Administração; e  
 
12.2.4. a contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.  

 
12.3. É vedada a prorrogação do contrato quando:  

 
12.3.1. A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa de licitar 
ou contratar com a Administração, enquanto perdurarem os efeitos.  
 
12.3.2. A contratada não mantiver as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  

 
12.4. O período de vigência contratual estipulado nos termos do item acima, não exime o 
CONTRATANTE da comprovação de existência de recursos orçamentários aprovados por lei, nos 
termos do artigo 167, inciso II, da Constituição Federal, para efetiva continuidade da prestação 
dos serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao da assinatura do contrato.  
 
12.4. Caberá à CONTRATADA a definição da tecnologia a ser adotada no Plano de Trabalho, 
respeitadas as condições, especificações e normas oriundas deste Contrato, de seus Anexos 
relacionados e das melhores técnicas consagradas.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
13.1. Ficam designados para atuarem como Gestor, Fiscal e Fiscal Substituto deste contrato 
respectivamente, os servidores: Sandra Mara Jung (Secretária Municipal de Meio Ambiente), 
Matrícula n.º 991504147; Clemente Scistowski (Coordenador de Projetos, Licenciamento, 
Fiscalização e Educação Ambiental), Matrícula n.º 991504167 e Albert Otto Bach (Engenheiro 
Ambiental), Matrícula n.º 991504233, conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.  
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Parágrafo Único: Aos servidores designados nesta cláusula caberá exercer a gestão e fiscalização 
do contrato resultante desta licitação, devendo registrar todas as ocorrências, deficiências em 
relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.  
 
13.2. Compete ao (s) fiscal (is) do Contrato o acompanhamento da execução do objeto da presente 
contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom 
andamento do contrato e ainda:  
 
I - atestar, em documento hábil, a prestação de serviço, após conferência prévia do objeto 
contratado e encaminhar os documentos pertinentes ao gestor;  
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;  
III - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de execução do objeto, bem como os 
pedidos de prorrogação, se for o caso;  
IV - observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformizados e/ou com crachá de 
identificação, conforme contrato;  
VI - acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato as ocorrências que 
possam prejudicar o bom andamento da prestação do serviço;  
VII - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no 
objeto do contrato ao gestor do contrato;  
VIII - solicitar ao gestor de contrato a substituição dos empregados prestadores de serviço que 
comprometam a perfeita execução dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento 
inadequado;  
IX - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 
determinando o que for necessário à apuração das faltas ou defeitos observados. 
 
13.3. Na fiscalização da execução do contrato, serão observados os seguintes aspectos:  

 
13.3.1. Os recursos humanos empregados;  
 
13.3.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;  
 
13.3.3. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução 
estabelecida;  
 
13.3.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;  
 
13.3.5. A satisfação do público usuário.  

 
13.3. A existência e a atuação da fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória 
em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que concerne 
à execução do objeto contratado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  
DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos artigos 77, 78 e 
79, ambos da Lei Federal n. 8.666/93.  
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14.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a contratante poderá 
reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 
calculados ou estimados.  
 
14.3. Com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA que em incorrer em inexecução parcial contratual.  
 
14.4. Com fundamento no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666/93, nos casos de atraso 
injustificado, de inexecução parcial, de descumprimento de obrigação contratual, de falha na 
execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a contratada 
poderá ser apenada, com as seguintes penalidades:  

 
14.4.1. Advertência;  
 
14.4.2. Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR, por prazo não superior a dois anos; ou  
 

14.5. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:  
 
14.5.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do 
produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;  
 
14.5.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.  

 
14.6. Será aplicada multa nas seguintes condições:  

 
14.6.1. No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 
até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parte inadimplida;  
 
14.6.2. No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total do contrato.  
 
14.6.3. A fixação da multa compensatória referida no item 14.6. alíneas “ 
a” e “b”, não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização 
suplementar em favor do CONTRATANTE, sendo o dano superior ao 
percentual referido.  
 
14.6.4. As sanções previstas no item 14.4 poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as multas previstas nos itens 14.6.  

 
14.7. Será configurada a inexecução parcial do objeto quando, injustificadamente, a 
CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução do objeto, percentual inferior a 100% 
(cem por cento) e superior ou igual a 80% (oitenta por cento) do objeto do contrato.  
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14.8. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início 
dos serviços por 1 (um) dia e quando, injustificadamente, a CONTRATADA executar, até o final do 
prazo de execução do objeto, percentual inferior a 80% (oitenta por cento) do objeto do contrato.  
 
14.9. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, com base no artigo 87, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, dentre outros casos, 
quando:  

14.9.1. Fraudar a execução do contrato;  
 
14.9.2. Comportar-se de modo inidôneo;  
 
14.9.3. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  
 
14.9.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de 
terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 
conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento 
prévio da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR;  
 
14.9.5. Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, 
praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao 
conhecimento da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR após a 
assinatura do Contrato;  
14.9.6. Apresentação, à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, de 
qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a 
execução do Contrato, a manutenção das condições apresentadas na 
habilitação;  

 
14.10. O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida à CONTRATADA.  
 

14.10.1. Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da comunicação oficial.  
 
14.10.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor 
devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado 
para inscrição em dívida ativa.  
 

14.11. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DAS PARTES INTEGRANTES 

 
15.1. Fazem parte integrante e inseparável do presente Contrato, como aqui integral e 
expressamente estivessem reproduzidos, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos 
apresentados que tenham servido de base para julgamento do Edital de Pregão Eletrônico nº 
***/2018, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se houver, 
independentemente de transcrição.  
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15.1.1. Ficam também fazendo parte deste Contrato, as Normas vigentes, Instruções, Ordens de 
Serviço e mediante Termo de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias 
durante a sua vigência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DA PUBLICAÇÃO 

 
16.1. Uma vez firmado o presente Contrato terá ele seu extrato publicado na imprensa oficial da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, pela CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto 
no art. 61, Parágrafo único, da Lei 8.666/93.  
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
17.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas nos seguintes 
diplomas legislativos: Lei Municipal n.º 4363/2014, Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, e, 
subsidiariamente, naquilo que for aplicável à espécie, pela Lei n.º 8.078/90 e por outras normas 
de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público (coletivo).  
 
17.2. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato 
serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da 
boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, 
parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, 
levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público (coletivo) a ser 
protegido/tutelado. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO PRESENTE CONTRATO 

 
18.1. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato 
serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da 
boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, 
Parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, 
levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público (coletivo) a ser 
protegido/tutelado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
DO FORO 

 
19.1. As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente no 
respectivo contrato e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados 
amigavelmente.  
 
19.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir todas 
e quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
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19.3. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam 
o presente feito em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 
 
União da Vitória, XX de XX de 2018  
 

__________________________________________________________________ 
HILTON SANTIN ROVEDA 

PREFEITO 
 

____________________________________________________________________ 
XXX 

CONTRATADA 
Testemunhas:                                                                                 
_________________________  
Nome:  
CPF:  
__________________________  
Nome:  
CPF: 
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ANEXO 15 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 
 

 

Razão Social da proponente______________________________________________________________________________ 

Endereço ___________________________________________________________________________________________________ 

Bairro ________________________ CEP: ________________________________________________________________________ 

Cidade ______________________________, Estado ______________________________________________________________ 

CNPJ nº _____________________________________________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº _____________________________________________________________________________________ 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _____________________________________________________________________ 

Nº do telefone ___________ Nº de fax da empresa _________________________________________________________ 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato_______________________________ 

Função do representante legal___________________________________________________________________________ 

Endereço do representante legal________________________ ________________________________________________ 

RG nº ________________________ Órgão emissor _____________________________________________________________ 

CPF nº ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Local e data ________/______/_______/20__  

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

e carimbo da empresa 
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ANEXO 16 

 
MODELO PLANILHA DE CUSTOS 

 

 
 
 
O arquivo digital das Planilhas de Custos, ficarão disponíveis para download em formato 
"EXCEL" no sítio eletrônico da PMUVA, como anexo do Edital do presente Pregão; 
 
 
 
SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links “LICITAÇÃO” e “TRANSPARÊNCIA”. 
 
LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
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Senhor Licitante,  
 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR e essa empresa, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo abaixo, remetendo-o à Pregoeira, por e-mail: 
licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime esta Pregoeira da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais que se fizerem 
necessárias. 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/2018 

 
Razão Social:  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
CNPJ n.º: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Endereço: _____________________________________________________________________________________________ 
 
Cidade: _________________ Estado: _____ Telefone: _____________________________________________________  
 
Fax: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Pessoa para contato: _________________________________________________________________________________ 
 
Endereço eletrônico (e-mail): _______________________________________________________________________ 
 
Recebemos, através do acesso à página www.uniaodavitoria.pr.gov.br nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local/data: __________________, _____ de __________________ de 2018.  
 
 

_____________________________________ 

Assinatura 

 
 
 


