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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 049/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 296/2018 

DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 09/10/2018 

HORÁRIO: 08:30h (local) 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ 

 

 
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ, SR. EDIMILSON SILVA TEIXEIRA, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria nº 078 de 05/01/2018, torna 

público que se acha aberta, nesta unidade, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 

referente ao Processo Administrativo nº 296/2018, que tem por objeto a contratação de pessoa 

jurídica visando prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, 

descaracterização por processo de incineração e destinação final dos resíduos sólidos 

gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e zona rural e pelo Hospital Municipal, 

sob o regime de execução indireta, por empreitada do tipo menor preço global, conforme 

descrições no Anexo I deste Edital, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, 

com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 

dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na Sala de Reunião da Prefeitura 

Municipal de Pindaí, situada à Rua Tibério Fausto, n.º 426, Centro, na cidade de Pindaí, Bahia, 

neste município, iniciando-se no dia 09/10/2018 às 08:30h min (horário local) e será conduzida por 

Pregoeiro desta municipalidade, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 

processo em epígrafe. v- S P 

 

1.0 – DO OBJETO 

a) Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 
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zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global, conforme especificações descritas no anexo I do Edital. 

 

2.0 – DA PARTICIPAÇÃO 

 

a) Somente poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas nas quais o objeto social expresso 

no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da 

presente licitação e estejam legalmente estabelecidas no País. 

b) A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e 

condições deste instrumento convocatório, dos seus anexos e das normas gerais ou especiais 

pertinentes ao objeto desta licitação. 

2.1 - Estarão impedidas de participar desta licitação empresas que: 

a) Estejam sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (conforme 

Lei 11.101/2019), dissolução ou liquidação; 

b)  Estejam suspensas de licitar com o Município, Estado ou União; 

c) Tenham participação, a que título for, de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação; 

 

3.0 – DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) Cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial 

registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de empresa registrado no órgão 

competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura, a referida autenticação poderá ser feita por cartório competente, 

publicações oficiais, certificação digital, ou pela comissão de licitação mediante a apresentação dos 

originais. Em se tratando de MEI (Micro Empreendedor Individual), cópia do certificado de inscrição 

no MEI. 

b) Cópia autenticada dos documentos do RG e CPF do titular em se tratando de empresa individual 

ou MEI, no caso de sociedade empresarial tais documentos serão exigidos de todos os sócios 

administradores se previsto no instrumento contratual que a empresa será representada 

conjuntamente, em sendo isoladamente somente de um dos sócios ou do sócio administrador, a 

referida autenticação poderá ser feita por cartório competente, publicações oficiais, certificação 

digital, ou pela comissão de licitação mediante a apresentação dos originais. 

c) Tratando-se de procurador: este deverá apresentar a procuração por instrumento público ou 

particular, emitido pelo(s) titulares e/ou sócio(s) administradores da empresa, da qual constem 
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poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 

I - a procuração deverá ser assinada por todos os administradores da empresa caso o estatuto 

social não discrimine um único administrador para representar a mesma.  

II - a procuração apresentada em fotocopia deverá estar devidamente autenticada em cartório 

competente. 

d) o representante ou procurador deverão apresentar junto ao credenciamento cópia autenticada 

de documento oficial de identificação que contenha foto, a referida autenticação poderá ser feita por 

cartório competente, publicações oficiais, certificação digital, ou pela comissão de pregão mediante 

a apresentação dos originais. 

e) será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, mediante Carta de 

Credenciamento Anexo IV ou Procuração Pública ou Particular que lhe dê poderes para representar 

a empresa na licitação. 

f) a falta do Credenciamento no início da sessão de abertura do pregão ou a ausência do 

credenciado em qualquer ato seguinte importará a imediata exclusão da licitante por ele 

representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

g) para a Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte, fazer jus aos benefícios da Lei 

complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Nº 147, de 7 de Agosto de 

2014, ao Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e demais descritos neste Edital, a mesma 

deverá obrigatoriamente apresentar a Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular, Sócio(s) 

Administrador(es) ou Preposto, este último mediante Procuração que lhe dê poderes para tal ato, 

de acordo com o modelo constante no ANEXO deste Edital, e deverá apresentar no ato do 

Credenciamento. 

h) Os documentos acima descritos deverão ser apresentados no momento do credenciamento; 

i) Os documentos exigidos no item 6.1 alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” deverão ser apresentados 

devidamente autenticados, a referida autenticação poderá ser feita por cartório competente, 

publicações oficiais, certificação digital, ou pela comissão de pregão mediante a apresentação dos 

originais.  

j) A não apresentação dos documentos conforme descrito no item “i” acima descrito ensejará de 

imediato na inabilitação da empresa. 

 

4.0 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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4.1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada no Credenciamento. 

4.2 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 

dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 

 

Á 

COMISSÃO DE PREGÃO 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 

zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global. 

DATA DE ABERTURA: 09/10/2018 

HORÁRIO DE ABERTURA: 08:30h 

EMPRESA:......................................................................................................... 

C.N.P.J: ............................................................................................................. 

ENDEREÇO: ..................................................................................................... 

EMAIL:............................................................................................................... 

 

ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 

 

Á 

COMISSÃO DE PREGÃO 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018  

ENVELOPE 02 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 

zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global 

DATA DE ABERTURA: 09/10/2018 

HORÁRIO DE ABERTURA: 08:30h 
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EMPRESA:......................................................................................................... 

C.N.P.J: ............................................................................................................. 

ENDEREÇO: ..................................................................................................... 

EMAIL:............................................................................................................... 

 

4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia por Tabelião de Notas. 

4.5 - Os documentos originais descritos no item anterior refere-se aos documentos passíveis de 

verificação por meio eletrônico (internet). 

 

5.0 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS-ENVELOPE 01 deverá ser elaborada considerando as condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos e observar os seguintes requisitos: 

a) Conter o preço unitário e o valor global estimado da proposta; 

b) Estar incluído no preço proposto, despesas de mão de obra, e todas as demais despesas 

necessárias para o fornecimento dos serviços objeto da presente licitação, inclusive encargos 

sociais e trabalhistas; 

c) Estar fixado prazo de validade da proposta, não inferior a 20 (vinte) dias e não superior a 60 

(sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação; 

d) O preço, válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real, não se admitindo 

cotação em moeda estrangeira. 

I - A apresentação de proposta em desconformidade com o estabelecido no item 5.0 implicará na 

sua desclassificação, bem como será desclassificada a proposta com preço inexequível ou super 

faturado. 

 

5.2 – A PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE 01 DEVERÁ: 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua Sete de Setembro, s/n, Centro – 

 CEP 46360-000 – PINDAI –BA – Fone 77-3667-2245 
CNPJ/MF 11.384.729/0001-25 

 

 
a) Ser datilografada ou impressa em papel timbrado, levando-se em conta o objeto licitado, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, que 

possam comprometer a interpretação da proposta; 

b) Estar Assinada pela PROPONENTE, ou seu representante legal da qual deverá juntar 

Procuração; 

c) Conter o número do CPF, RG e endereço completo e telefone da Proponente. 

d) Número do Pregão e objeto do mesmo; 

e) Preços unitários e valor estimado global, em moeda nacional, prazos, condições de pagamento, 

de acordo com o previsto neste Edital; 

 

6.0 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "HABILITAÇÃO" 

6.1 – A HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02 deverá ser elaborada considerando as condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos e observar os seguintes requisitos: 

 

a) A habilitação deverá estar com suas páginas numeradas sequencialmente. 

O Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem 

respeito a: 

 E F E I T U R A M U N I C I P A L D E A V A N H A N D A V A 

6.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA; 

a) Cópia autenticada do Registro comercial, no caso de empresa individual, a referida autenticação 

poderá ser feita por cartório competente, publicações oficiais, certificação digital, ou pela comissão 

de pregão mediante a apresentação dos originais.  

b) Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, ou outro ato constitutivo 

de empresa registrado em órgão competente, a referida autenticação poderá ser feita por cartório 

competente, publicações oficiais, certificação digital, ou pela comissão de pregão mediante a 

apresentação dos originais.  

c) Cópia autenticada dos Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem, 

a referida autenticação poderá ser feita por cartório competente, publicações oficiais, certificação 

digital, ou pela comissão de pregão mediante a apresentação dos originais.  

d) Cópia autenticada do Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício, a referida autenticação poderá ser feita por cartório competente, publicações oficiais, 

certificação digital, ou pela comissão de pregão mediante a apresentação dos originais.  
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e) Cópia autenticada do Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir, a referida autenticação poderá ser feita 

por cartório competente, publicações oficiais, certificação digital, ou pela comissão de pregão 

mediante a apresentação dos originais. . 

6.3 - Os documentos relacionados nas alíneas "a", “b”, “c” e "d" do item 6.2 não precisarão constar 

do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados junto ao credenciamento 

neste Pregão. 

 

6.3 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida 

pelo órgão competente; 

d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, expedida 

pelo órgão competente; 

e) Certidão de regularidade de débito o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais, dívida ativa da União e 

Previdência Social. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” 

 

6.4 – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

a) Caso os documentos expedidos pela(s) fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal, seja(m) 

POSITIVA(S), a Prefeitura Municipal de Pindaí se reserva o direito de só aceitá-la(s) se a(s) 

mesma(s) contiver(em) expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Código 

Tributário Nacional, passado pelo seu emitente. 

b) Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões de regularidade 

expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

c) As citadas certidões deverão ser emitidas com a indicação do CNPJ da sede da Empresa, final 

0001. Nos casos das alíneas “f” e “g”, deverão ser apresentadas as certidões de ambos CNPJ, sede 

e filial. 

d) Caso a licitante ME/EPP apresente alguma certidão de regularidade Fiscal ou Trabalhista 

solicitada neste  edital com data de validade vencida, antes de realizar o julgamento da 
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documentação, poderá o Pregoeiro, caso não ocorra problema de conexão, com a finalidade de 

suprir o ocorrido, proceder a consulta através da Internet para verificação de sua regularidade, 

observado o disposto na legislação pertinente (Lei nº. 10.520/02 e L.C. 123/2006).  

I - sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:  

a) em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço respectivo;  

b) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou  

c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz e os atestados de capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e CNPJ da 

matriz e/ou em nome e CNPJ da filial;  

d) datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope nº 

1(PROPOSTA), quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor;  

e) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos de atestado de 

capacidade técnica, cuja validade é indeterminada.  

II - A qualquer momento, o Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  

III - Não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 

constituição.  

IV - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

V - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

VI - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e EPP, 

será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério deste 

órgão, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

VII - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, 

de 21 de julho de 1993, sendo facultado à este órgão convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação ou revogar a licitação.  

VIII - Também serão aceitas as certidões positivas com efeito de negativa.  

 

6.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 
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a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de expedição não anterior a 30 (trinta) dias da data de entrega dos envelopes; 

b) Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes e balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação de proposta, tomando como base 

a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou de outro 

indicador que o venha a substituir. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço 

patrimonial e as demonstrações contábeis, assim apresentados:  

I. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário Oficial ou 

em jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 

ou domicílio do fornecedor. 

II. Sociedades empresárias e não empresárias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocópia do livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do 

Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do fornecedor; 

II. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor; 

III. o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do responsável 

da empresa e do profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

V. Se houver necessidade de atualização do balanço patrimonial, deverá ser apresentado também 

o memorial de cálculo correspondente, assinados pelo licitante e pelo contador (constando número 

registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC). 

 A M U N I C I  

6.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E I T 

a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

reconhecido firma nas assinaturas dos responsáveis pelo fornecimento dos atestados, devidamente 

acompanhado do contrato de prestação de serviços que ensejou o referido atestado, se 

apresentados em fotocópias, os mesmos deverão estar autenticadas em cartório competente, a 

comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente deve ser compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

b) Certificado de Inspeção veicular (INMETRO); 
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c) Comprovar treinamento e capacitação dos funcionários envolvidos na coleta, transporte, 

tratamento e disposição final de resíduos perigosos; 

d) Apresentar plano de contingência em caso de interrupção do processo de coleta até a disposição 

final dos resíduos. 

e) Licença de transportes de resíduos perigosos fornecido pelo órgão competente; 

g) Licença ambiental do Aterro Sanitário para o qual serão destinados os resíduos; 

h) Licença Ambiental Operacional emitida pelo órgão de controle ambiental, para coleta, transporte, 

tratamento e destinação final de resíduos perigosos; 

i) Registro da empresa e do responsável técnico no CREA; 

j) Atestado de capacidade técnica registrado no CREA com CAT( Certificado de Acervo Técnico); 

m) Certificado ou registro da empresa no cadastro de atividades potencialmente poluidoras ou 

utilizadoras de recursos ambientais (IBAMA) e cadastro estadual de atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (CEAPP) emitido pelo INEMA; 

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

o) Certidão Negativa de Débitos Ambientais, emitida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente; 

 

6.7. – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), de que se 

encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na observância das vedações 

estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 

conforme Anexo III. 

b) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), de que não 

pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de 

qualquer esfera de Governo, de acordo com o modelo constante no ANEXO VII. 

20 Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), que não é 

funcionário público, de acordo com o modelo constante no ANEXO VIII. 

 

6.8 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

a) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá esta validade de 

sessenta dias a contar de sua emissão. 

 

7.0 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
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7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 

mínima de dez minutos. 

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo deste 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

7.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope referente à proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 

certame. 

7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

7.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

7.6 - não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 

caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 

do número de licitantes. 

7.8 - Para efeito de seleção será considerado o valor global. 

7.9 - A Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

7.10 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

7.11 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável 

inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá 

sobre o preço total do item. 

7.12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

7.13 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as 

selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes 
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microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes 

regras: 

7.14 - A Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) 

ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

7.15 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas. 

7.16 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 

classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 

propostas, se enquadrem nas condições prevista na L.C. 123/2006. 

7.17 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação, seja microempresa ou 

empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, 

à negociação do preço. 

7.18 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com base na classificação 

e com vistas à redução do preço. 

7.19  - Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

7.20 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

7.21 - Considerada aceitável a oferta de menor preço e técnica, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação de seu autor. 

7.22 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

7.23 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo 

de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

7.24 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.25 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 

comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos 
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indicados neste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida 

comprovação. 

7.26 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada deverá comprovar sua regularidade 

fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis. 

7.27 - A comprovação acima descrita deverá ser efetuada mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 

dois dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

7.28 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.29  - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste item VII, examinará 

a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em 

que será declarado vencedor. 

7.30 – Ao final da sessão as empresas vencedoras das rodadas de lances verbais deverão 

reformular suas propostas financeiras para entregar ao Pregoeiro.  

7.31 – Os descontos ofertados nos lances verbais deverão ser integrais a todos os itens do lote, 

sendo passível a variável de até 0,5 % (meio por cento) entre os valores dos itens para fechamento 

das propostas. 

 R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E A V A N H A N D A V A 

8.0 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO; 

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

8.3 - Interposto o recurso, ao Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
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8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6 - A adjudicação e a homologação ficarão condicionadas à prévia constatação de que o objeto 

da licitação a ser fornecido pelo vencedor do certame atende as exigências da administração, 

facultando a administração realizar tal constatação em empresas do ramo ou por uma equipe de 

apoio especialmente designada para proceder esta constatação e, para tanto, solicitará ao vencedor 

que apresente o objeto no local a ser indicado, devendo assim proceder num prazo de até oito dias 

úteis. 

8.7 – Caso o objeto não esteja em perfeitas condições de uso e conservação na forma descrita no 

item acima, a administração reserva o direito de não adjudicar o objeto, sendo considerado 

desclassificado o vencedor do certame, caso em que, a proposta vencedora será aquela 

classificada em segundo lugar, devendo o objeto ser submetido ao mesmo procedimento. 

8.8 – O laudo a ser apresentado pela equipe de apoio ou empresas do ramo na forma descrita no 

item acima, que considerar o objeto inadequado, poderá ser contestado no prazo de cinco dias após 

ciente o vencedor deste laudo, contudo, o recorrente deverá apresentar contra laudo atestando as 

boas condições do objeto. 

8.9 – Apresentado o recurso ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio da licitação julgará o mesmo 

definitivamente. 

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E A V A N H A N D A V A 

9.0 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO; 

9.1 – Os serviços objeto desta licitação deverão ser prestados de forma parcelada, mediante 

requisição do setor competente; 

9.2 - A prestação dos serviços objeto desta licitação deverá ser feita pelo Contratado, no local 

indicado pela administração em até 05 (cinco) dias após a requisição do setor competente. 

 

10.0 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1 – O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada, mediante requisição do 

setor competente; 

10.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado; 
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c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do Contratante, no prazo máximo de oito dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado. 

 

11.0 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pela Secretaria Municipal de 

Finanças desta Prefeitura, em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal de Venda ou 

Prestação dos Serviços, que deverá estar acompanhada das certidões de regularidade fiscal, 

trabalhista e FGTS. 

11.2 - A nota fiscal, que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e seu vencimento 

ocorrerá em igual período acima. 

3 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pela Secretaria Municipal de Finanças 

da Prefeitura Municipal de Pindaí-BA. 

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E A V A N H A N D A V A 

12.0 - DA CONTRATAÇÃO 

12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital. 

12.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional, 

Fazenda Estadual da sede da licitante, Fazenda Municipal da sede da licitante e de débitos perante 

a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.”, 

estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

12.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 

notificada para, no prazo de vinte e quatro horas, comprovar a situação de regularidade, mediante 

a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a 

contratação não se realizar. 

12.4 - A adjudicatária deverá no prazo de vinte e quatro horas contados da data da homologação, 

comparecer na Prefeitura Municipal, para assinar o termo de contrato. 

12.5 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais 
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licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração 

da contratação. 

12.6 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a três dias úteis, contados da 

divulgação do aviso. 

12.7 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Pindaí, no 

site: http://www.ipmbrasil.org.br/  

 

13.0 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado da 

Bahia pelo prazo de até cinco anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 

a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002. 

13.2 - A sanção de que trata o subitem anterior não poderá ser aplicada desde que garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa. 

 

14.0 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

 

15.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 

observado o disposto na legislação vigente, a serem assinadas pela Pregoeiro e pelos licitantes 

presentes. 

15.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata. 

15.4 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pela Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

15.5 - O resultado do presente certame será divulgado no DOM no site:  http://www.ipmbrasil.org.br/  

15.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 

também no DOM no site: http://www.ipmbrasil.org.br/  

15.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada à Rua Tibério 

Fausto,426 – Centro – Pindaí - Bahia, após a celebração do contrato. 

http://www.ipmbrasil.org.br/
http://www.ipmbrasil.org.br/
http://www.ipmbrasil.org.br/
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15.8 - Até dois dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

15.9 - A petição deverá ser protocolado no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal e será dirigida 

por escrito à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até um dia útil, anterior à 

data fixada para recebimento das propostas. 

15.10 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

15.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

15.12 - Integram o presente Edital: 

 

Anexo I – Termo Referencial 

Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III – Modelo de declaração formal de que se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal; 

Anexo IV – Carta de Credenciamento (Modelo) 

Anexo V – Minuta do contrato 

Anexo VI – Modelo de proposta financeira; 

Anexo VII – Declaração de idoneidade e fatos impeditivos; 

Anexo VIII – Declaração de que não é funcionário público; 

Anexo IX – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, L.C 147/2014 

e Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015; 

 

16 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o 

exercício financeiro de 2018, a saber: 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05.00 – Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO / ATIVIDADE 

2071 – Gestão das Ações Hospitalar e Ambulatorial 

2070 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde 

2068 – Incentivo ao Programa Saúde Familiar 

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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17 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Guanambi, Bahia. 

 

 

Pindaí, Bahia, 26 de setembro de 2018. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Edimilson Silva Teixeira 

Pregoeiro Municipal 
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ANEXO I 

 
TERMO REFERENCIAL 

 
 

 
 

1.0 – DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

- Disponibilizar, para acomodação dos resíduos, 01 freezer com capacidade mínima de 200 

litros na sede do Hospital, o mínimo de 06 bombonas de plástico com capacidade mínima de 

200 litros e cinta de segurança para o Hospital Municipal de Pindaí, o mínimo de 02 bombonas 

com cinta  de  segurança  e  capacidade mínima de 50 litros para  as Unidades Básicas de 

Saúde localizadas nos Povoados de Tabua, Paus Preto, Tanque, Barriguda; o mínimo de 02 

bombonas com cinta se segurança e capacidade mínima de 200 litros para as Unidades 

Básicas de Saúde localizadas na sede do Município e no Distrito de Guirapá 

2.0 – COLETA: 

Deverá ser realizada por pessoal devidamente treinado, conforme cronograma a ser 

estabelecido (será feita uma coleta mensal). Para armazenamento dos resíduos será fornecido 

coletor (bombona PEAD) em regime  de  comodato e um freezer , sem qualquer ônus à 

Contratante. 

3.0 – TRANSPORTE: 

Deverá ser realizado em caminhão tipo baú licenciado para transporte específico de carga 

perigosa.  A cada coleta, tanto as bombonas como o caminhão deverão ser higienizados por 

colaborador treinado, devidamente equipado e em  local apropriado. O motorista deverá ser 

devidamente treinado, habilitado com formação no curso MOPP - Movimentação e Operação 

de Produtos perigosos. Em caso de qualquer acidente envolvendo a prestação dos serviços a 

contratada deverá ter o Plano de Atendimento a Emergência. 

ITEM LOCAL PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

COLETA QUANT. 
QUINZENAL 

DE 
BOMBONAS 

QUANT 
MENSAL DE 
BOMBONAS 

QUANT. 
ANUAL DE 

BOMBONAS 

01 Unidades Básicas de 

Saúde, localizadas na 

Sede do Município, Distrito 

de Guirapá; Povoados de 

Paus Preto; Tabua, 

Tanque e Barriguda 

Quinzenal 06 12 144 

02 Hospital Municipal de 

Pindaí 

Quinzenal 03 06 72 
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4.0 – TRATAMENTO: 

Deverá ser aplicado o processo de incineração para descaracterização e redução do volume 

através  da queima  dos resíduos a uma temperatura que deverá chegar  a 1050°C passando  

por  duas câmaras  específicas, obtendo no final uma incineração isenta de poluentes, 

resultando gases inertes na chaminé, conforme padrões dos  órgãos  de controle ambiental. 

5.0 – DESTINAÇÃO FINAL: 

As cinzas resultantes da queima deverão ser armazenadas em área de transbordo licenciada 

e posteriormente transportadas para aterro sanitário devidamente licenciado. 

6.0 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A contratação se efetivará por meio de contrato, com vigência até 31/12/2018, podendo ser 

prorrogado por sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses em sua totalidade, a 

critério da Administração, na   forma do Art. 57, II da Lei Nº 8.666/9
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ANEXO II 
 

(Papel Timbrado da Empresa) 
Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

 
DECLARAÇÃO 

 
À 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ 

ATT: SR. PREGOEIRO MUNICIPAL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 049/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 296/2018 

 
OBJETO:  Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 

zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global. 

 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede 

à Rua ........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., 

Estado ..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel.: 

(.......)..................................., por intermédio de seu representante legal o 

Sr°(a). ................................, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG 

nº ................................... Órgão Emissor ............./...... e CPF/MF sob nº .............................. 

residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro ............................na Cidade 

de ..........................., Estado ......................, CEP: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel.: (.......)..................................., DECLARA, sob as penas da lei, 

que a empresa atende plenamente os requisitos de habilitação do edital e que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e Data 
 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  
CPF:   RG: 
 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 
Licitante 
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A N E X O III 
 

(Papel Timbrado da Empresa) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

À 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ 

ATT: SR. PREGOEIRO MUNICIPAL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 049/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 296/2018 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 

zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede 

à Rua ........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., 

Estado ..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel.: 

(.......)..................................., por intermédio de seu representante legal o 

Sr°(a). ................................, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG 

nº ................................... Órgão Emissor ............./...... e CPF/MF sob nº .............................. 

residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro ............................na Cidade 

de ..........................., Estado ......................, CEP: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel.: (.......)..................................., DECLARA para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz 

(     ) 

 

Titular/Sócio(s) Administrador (es)  
CPF:   RG: 
 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 
Licitante 
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ANEXO IV 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

(MODELO) CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 

À 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ 

ATT: SR. PREGOEIRO MUNICIPAL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 049/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 296/2018 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 

zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global. 

 

Pela presente, fica credenciado(a) o(a) Sr(a),.............................................................. inscrito(a) no 

CPF n.º ................................................................., residente e domiciliado(a) 

à ................................................................................................. (endereço completo, CEP, 

telefone), junto a Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Pindaí, Bahia, para representar 

esta Empresa (nome)...................................... e CNPJ/MF......................................., com sede 

à......................................................., nº......., Bairro...................., CEP: .............-......., Tel.: 

(...)................, na Cidade de ......................., Estado ................ no Pregão Presencial Nº 049/2018, 

a quem se outorga poderes para rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e 

documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, 

recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato 

necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 

 
Local e Data 
 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  
CPF:   RG: 
Reconhecer Firma 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 
Licitante 
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ANEXO V 
 

MINUTA CONTRATUAL 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ............/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 

Termo de Contrato de Prestação de Serviços celebrado 

entre o Fundo Municipal de Saúde e a 

Empresa .............................................................................

................... 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede à Rua 07 de setembro, s/n, centro, Pindaí – BA, inscrita no CNPJ 

sob n.º 11.384.729/0001-25, neste ato representado pelo Ilm.º  Sr.º  Gestor do FMS, Everton 

Gomes Silva Bueno, portador da cédula de identidade n.º 09858181 31, SSP-BA, CPF/MF N.º 

019.335.845-05, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa........................................., 

inscrita no CNPJ sob nº.................../..........-......., com sede à ......................................................., 

Bairro......................., na cidade de ..................................... Estado da ................., 

CEP:............................., neste ato representada pelo(a) Sr°(a) ........................................., portador 

do RG ............................. e CPF ............................., residente e domiciliado à .................................., 

nº............., Bairro,............... na cidade de ........................... Estado da Bahia, CEP: ............-........,  

de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial nº 049/2018 e sua 

homologação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados  a celebração 

do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 

 

1 – DO OBJETO DO CONTRATO 

1 Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de 

incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de 

Saúde da sede e zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, 

por empreitada do tipo menor preço global, conforme Anexo I, deste instrumento contratual. 

 

2 – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTESR E F E I T U R A M U V A N H A N 

2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como 

se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 
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2.1.1 – Edital do Pregão Presencial nº 049/2018 

2.1.2 – Proposta da Contratada. 

2.1.3 – Ata de Julgamento 

 

2.2 - Os documentos referidos em 2.1 são considerados suficientes para, em complemento a este 

contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 

3 – DA VIGÊNCIA 

3.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura deste instrumento contratual até 31 de 

dezembro de 2018. 

 

4 – DO PREÇO 

4.1 - O preço total para a prestação dos serviços ora contratados é o apresentado na proposta da 

contratada, o qual totaliza o valor global de R$................(........), conforme Anexo I deste contrato. 

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no 

mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, 

conforme previsto no edital. 

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o 

exercício financeiro de 2018, a saber: 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05.00 – Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO / ATIVIDADE 2071 – Gestão das Ações Hospitalar e Ambulatorial 

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
 
5 - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 - Os itens vencidos pela licitante ora CONTRATADA serão prestados e informados ao setor 

responsável do CONTRATANTE para visto na nota fiscal e posterior remessa ao setor competente,  

na forma estabelecida  no  edital da correspondente licitação, que ora se contrata sob a forma de  

execução  direta  do  fornecimento,  no mesmo regime em que foi licitado e determinado no edital 

de licitação itens em plenas condições de uso, devidamente atestado pela CONTRATADA. 

5.2 - A prestação dos serviços iniciar-se-á após a assinatura do contrato e respectiva ordem de 

fornecimento. 

2.3 - A prestação do serviço deverá ser feita de acordo com as necessidades da Secretaria 

requisitante, que se encarregará de efetuar o pedido. 
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6 - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1 - DA CONTRATADA 

a) Prestar pontualmente os serviços licitados mediante apresentação de nota fiscal devidamente 

atestada pelo departamento responsável do CONTRATANTE para após, tais providências, serem 

enviados à secretaria de finanças; 

b) Sempre que solicitado se fizer presente para prestar informações referentes a quaisquer dos 

itens de fornecimento objetivando em casos urgentes, substituições; 

c) Disponibilizar, para acomodação dos resíduos, 01 freezer com capacidade mínima de 200 litros 

na sede do Hospital, o mínimo de 06 bombonas de plástico com capacidade mínima de 200 litros e 

cinta de segurança para o Hospital Municipal de Pindaí, o mínimo de 02 bombonas com cinta  de  

segurança  e  capacidade mínima de 50 litros para  as Unidades Básicas de Saúde localizadas nos 

Povoados de Tabua, Paus Preto, Tanque, Barriguda; o mínimo de 02 bombonas com cinta se 

segurança e capacidade mínima de 200 litros para as Unidades Básicas de Saúde localizadas na 

sede do Município e no Distrito de Guirapá; 

d) A coleta deverá ser realizada por pessoal devidamente treinado,  conforme cronograma a ser 

estabelecido  (será feita uma coleta a cada quinze dias). Para armazenamento dos resíduos será 

fornecido coletor (bombona PEAD) em regime de comodato, e um freezer, sem qualquer ônus à 

Contratante; 

e) TRANSPORTE: Será realizado em caminhão tipo  baú licenciado para transporte específico 

de carga perigosa.    A cada coleta tanto as bombonas como o caminhão deverá ser higienizado 

por colaborador treinado, devidamente equipado e em local apropriado. O motorista deverá ser 

devidamente treinado, habilitado com formação no curso MOPP - Movimentação e Operação de 

Produtos perigosos. Em caso de  qualquer  acidente  envolvendo  a  prestação dos serviços a 

contratada deverá ter o Plano de Atendimento a Emergência. 

f) Ajustar a quantidade de bombonas disponibilizadas à demanda, caso esta aumente; 

g) Arcar com todas as despesas referentes à coleta, transporte, destruição térmica e  destinação  

final  dos  resíduos; 

h) Assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da convocação da Administração, 

nos termos do art.  64, Lei 8.666/93. 

i) Cumprir todas as cláusulas contratuais sob pena de ser rescindido o contrato unilateralmente 

na via e na forma regida pela Lei 8.666/93. 

j) Correrão por conta da contratada despesas com transporte, carga, descarga, combustíveis, 

manutenção preventiva e corretiva, bem como obrigações trabalhistas de seus prepostos. 

l) Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que 

se verifique(m)  danos decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos  
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mesmos, no prazo  máximo de 5  (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente, podendo ser através de correio eletrônico. 

m) Apresentar para cada pagamento certidões negativas de débito da Dívida Ativa da União, 

Estado e Município, FGTS e Trabalhistas válidas 

 

6.2 – DO CONTRATANTE: 

a) Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas contratuais deste instrumento sob as penas da lei; 

b) Pagar o valor acordado após o fornecimento do serviço, e, antecipadamente exigir nota fiscal 

para tal, para a efetivação do pagamento; 

c) Indicar através dos seus prepostos o responsável pela fiscalização da execução deste 

contrato; 

d) Determinar a rescisão unilateral do contrato, ora pactuada, em caso de descumprimento 

contratual; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou 

parcialmente, parte alguma deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação não serão admitidas, 

salvo com o consentimento   prévio e por escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem a boa 

execução do Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica proibido a substituição de máquina por outra com qualidade 

inferior à contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO assumirá a responsabilidade e o ônus pelo 

recolhimento de  todos  os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, 

estaduais e municipais, seguro de acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os 

serviços objeto deste Contrato e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo 

CONTRATANTE, exceto com relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo 

CONTRATANTE.   

 

7 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços e deverá 

ser apresentada planilha descritiva dos serviços prestados ao titular da Secretaria Municipal de 

Saúde para a devida aprovação dos serviços prestados. 

7.2 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em igual período acima. 

7.3 - O pagamento será feito mediante transferência bancária diretamente para a favorecida. 

7.4 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida 

através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira 

simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 
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8 – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

8.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, 

sem o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 

 

9 – DAS PENALIDADES 

 

O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará  a  empresa  contratada  às  

sanções  previstas no capítulo IV da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as 

seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais; 

b) multa administrativa correspondente a 2 % (dois por cento) do valor mensal atualizado do 

contrato, calculados a razão de 1/30 (um trinta avos) por dia de atrasos injustificados e /ou no 

descumprimento das demais obrigações contratuais assumidas; 

c) no caso de reincidência do descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais,  será aplicada 

multa de 10%   (dez por cento) sobre o valor mensal atualizado do contrato, cumulativa as demais 

sanções, inclusive podendo ser aventada a hipótese da rescisão contratual; 

d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE,  por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da lei, perante a própria autoridade  que aplicou a penalidade; 

I - as sanções previstas nas alíneas do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com 

as previstas nas alíneas, facultada a defesa prévia da adjudicatória no respectivo processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a  contar da ciência do ocorrido; 

II - para aplicação da sanção prevista na alínea, deverão ser observados os termos do § 3º do 

Art. 87 da Lei 8.666/93. 

III - as sanções previstas nos incisos III e IV do Art. 87 da Lei nº. 8.666/93 poderão ser também 

aplicadas à  empresa que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por prática dolosa, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar o objetivo da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados; 

IV - o valor da multa aplicada será descontado por ocasião do pagamento efetuado  pela  

CONTRATANTE,  podendo ainda, ser cobrada judicialmente. 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua Sete de Setembro, s/n, Centro – 

 CEP 46360-000 – PINDAI –BA – Fone 77-3667-2245 
CNPJ/MF 11.384.729/0001-25 

 

 

29 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no Setor  Financeiro  do  

CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ou descontadas por ocasião do 

pagamento efetuado pelo CONTRATANTE, podendo, ainda, ser cobrada ou descontada da garantia 

oferecida ou cobrada judicialmente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas e outras penalidades  somente  poderão  ser  relevadas  

pelo CONTRATANTE, nos casos de força maior devidamente comprovado por escrito, e para as 

quais não tenha dado causa a CONTRATADA. 

 

10 – DO ACOMPANHAMENTO – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por 

um  servidor responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE, nos termos do 

art. 67 da Lei nº. 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiro, por qualquer irregularidade, 

inclusive resultante de  imperfeições  técnicas, emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior à exigida na concorrência não implica co- responsabilidade do 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei nº. 8.666/93 com suas 

alterações). 

 

11 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da  CONTRATADA  assegurará  ao  

CONTRATANTE  o direito de rescisão nos termos do Art. 77 da Lei nº. 8.666/93, bem como 

nos casos citados nos Arts. 78 a 80, do mesmo diploma legal, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sempre mediante notificações por escrito observadas as exceções legais. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei nº. 8.666/93 poderá 

ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração do CONTRATANTE nos casos  

enumerados  nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da lei nº. 8.666/93; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo processo,  desde 

que haja conveniência  para a Administração do CONTRATANTE; e, 

c) judicial, nos termos da legislação. 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua Sete de Setembro, s/n, Centro – 

 CEP 46360-000 – PINDAI –BA – Fone 77-3667-2245 
CNPJ/MF 11.384.729/0001-25 

 

 

30 

 

14 – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Guanambi-Bahia, para dirimir qualquer dúvida oriunda da 

execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições as partes, através de seus 

representantes legalmente designados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias,  de  igual  

teor  e forma, para um só efeito, cujo instrumento ficará arquivado na Coordenação Geral da 

Administração e Finanças, órgãos do CONTRATANTE, conforme dispõe o art. 60 da Lei nº. 

8.666/93, com suas alterações 

 

 
Pindaí/BA, ....... de ............................... de .............. 
 
 
 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Everton Gomes Silva Bueno 

Contratante 

 

Empresa................................................................ 

CNPJ..................................................................... 

Representante ...................................................... 

Contratada 
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ANEXO VI 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 
À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ 

ATT: SR. PREGOEIRO MUNICIPAL 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 049/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 296/2018 

 

OBJETO - Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 

zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global. 

 
Item LOCAL PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 
 COLETA QUANT. 

QUINZENAL 
DE 

BOMBONAS 

QUANT 
MENSAL DE 
BOMBONAS 

QUANT. 
ANUAL DE 

BOMBONAS 

Valor 
Unitário  

R$  

Valor  
Global 

Anual R$ 

01 Unidades Básicas de 

Saúde, localizadas na 

Sede do Município, 

Distrito de Guirapá; 

Povoados de Paus 

Preto; Tabua, Tanque 

e Barriguda 

Quinzenal 06 12 144   

02  Hospital Municipal de 

Pindaí 

Quinzenal 03 06 72   

VALOR GLOBAL R$   

 
 
Declaramos que: 

 - aceitamos as condições estipuladas no Edital; 

 - prestaremos os serviços com as especificações constantes no edital; 

 - prestaremos os serviços de acordo com as ordens emitidas pela Prefeitura; 

         - que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais                  

não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Pindaí e que os mesmos estão aptos a 

participar desta licitação. 
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 - o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 

LICITANTE:  

C.N.P.J./MF Nº.  

ENDEREÇO:  

TELFAX:  

NOME DA PESSOA QUE ASSINA CONTRATO:  

GARGO DA PESSOA QUE ASSINA O CONTRATO: PROPRIETÁRIO 

LOCAL E DATA 

 
 

 

________________________________________        
Razão Social:......................................................... 
Proprietário(a)........................................................ 

  CNPJ: ...................................................................  
      RG: .......................... CPF: ................................... 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da 
Empresa Licitante 
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ANEXO VII 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
À 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ 

ATT: SR. PREGOEIRO MUNICIPAL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 049/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 296/2018 

 
OBJETO - Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 

zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global. 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede 

à Rua ........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., 

Estado ..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel.: 

(.......)..................................., por intermédio de seu representante legal o 

Sr°(a). ................................, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG 

nº ................................... Órgão Emissor ............./...... e CPF/MF sob nº .............................. 

residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro ............................na Cidade 

de ..........................., Estado ......................, CEP: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel.: (.......)..................................., DECLARA, sob as penas da lei, 

que a empresa é idônea e até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

Pregão Presencial 049/2018 promovida pela Prefeitura Municipal de Pindaí - Bahia, e sob as penas 

da lei, ciente do teor e responsabilidade aplicada por esta e ainda ciente de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Local e Data 
 

________________________________________ 
 
Titular/Sócio(s) Administrador(es)  
CPF:   RG: 
 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da 
Empresa Licitante 
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ANEXO VII 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
À 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ 

ATT: SR. PREGOEIRO MUNICIPAL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 049/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 296/2018 

 
 
OBJETO - Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 

zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global. 

 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede 

à Rua ........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., 

Estado ..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel.: 

(.......)..................................., por intermédio de seu representante legal o 

Sr°(a). ................................, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG 

nº ................................... Órgão Emissor ............./...... e CPF/MF sob nº .............................. 

residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro ............................na Cidade 

de ..........................., Estado ......................, CEP: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel.: (.......)..................................., DECLARA, sob as penas da lei, 

que não é funcionário público, nem se enquadre nas vedações de que trata o presente edital. 

 

 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  
CPF:   RG: 
 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 
Licitante 
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ANEXO VIII 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ 

ATT: SR. PREGOEIRO MUNICIPAL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 049/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 296/2018 

 
OBJETO - Contratação de pessoa jurídica visando prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde da sede e 

zona rural e pelo Hospital Municipal, sob o regime de execução indireta, por empreitada do 

tipo menor preço global. 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede 

à Rua ........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., 

Estado ..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel.: 

(.......)..................................., por intermédio de seu representante legal o 

Sr°(a). ................................, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG 

nº ................................... Órgão Emissor ............./...... e CPF/MF sob nº .............................. 

residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro ............................na Cidade 

de ..........................., Estado ......................, CEP: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel.: (.......)..................................., DECLARA, para os devidos fins 

que se fizerem necessários, e para os fins do disposto na Lei complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Lei Complementar Nº 147, de 7 de Agosto de 2014, ao Decreto nº 8.538, de 06 

de outubro de 2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a Empresa 

supracitada enquadra-se nesta data como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara, 

ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  
CPF:   RG: 
 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da 
Empresa Licitante 

 
 
 
 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument

