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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 

PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE RIO PRETO/MG através do seu Pregoeiro torna público que se fará 
realizar licitação para a concessão dos serviços públicos para a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço para operar a usina de reciclagem e compostagem 
de resíduos sólidos urbanos, pertencente ao Município de Rio Preto-MG, fazendo a 
separação de materiais destinados à reciclagem, promovendo a transformação de resíduos 
orgânicos em adubo orgânico de alta qualidade e assumindo a responsabilidade de descarte 
do resíduo inservível em aterro sanitário Homologado. 
 
O certame está instaurado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento pelo 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela Lei 10.520 e Lei 
8.666/1993, com as modificações posteriores. 
 
Entrega dos Envelopes 
Os envelopes deverão ser entregues e protocolados até às 13:00do dia 16/05/2017 no 
seguinte local: 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Rio Preto(MG) 
Rua Getúlio Vargas, nº 27, 3º andar, Centro 
Rio Preto – Minas Gerais 
 
Abertura da proposta ,documentação e visita técnica; 
Da abertura; 
A proposta e a documentação dos licitantes serão abertas em sessão pública, no local acima 
identificado, na seguinte data e horário. 
Data: 16/05/2017 
Horário: 13:00 horas 
 
Da visita técnica  
A visita técnica, de que trata o item 6.1.3 – letra d, será efetuada em conjunto com todas as 
empresas interessadas e presentes, no dia 15/05/2017 as 09:00horas, com saída da sede 
da Prefeitura Municipal de Rio Pretoá rua: Getúlio Vargas, nº 27acompanhados por 
representante da Prefeitura para visita ou engenheiro atual responsável aos locais da 
prestação do serviço objetivando a apresentação de suas propostas, ocasião que será 
fornecido pela Prefeitura respectivos comprovantes.O certame será regulado pelas 
seguintes cláusulas e condições: 
 
1. DO OBJETO 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO 

                               Rua Getúlio Vargas n° 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850 
 
 
 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em 
prestação de serviço para operar a usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos 
urbanos pertencente ao Município de Rio Preto-MG, fazendo a separação de materiais 
destinados a reciclagem, promovendo a transformação de resíduos orgânicos em adubo 
orgânico de alta qualidade e assumindo a responsabilidade de descarte do resíduo 
inservível em aterro sanitário Homologado, de acordo com as especificações constantes do 
Anexo I. 
. 
2 – DAS DEFINIÇÕES 
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as seguintes 
definições: 
2.1 – MUNICÍPIO, PODER CONCEDENTE OU ÓRGÃO GESTOR: Município de Rio Preto, 
entidade que promove a presente licitação. 
2.2 – PROPONENTE, LICITANTE OU CONCORRENTE – Pessoa física ou jurídica de 
direito público ou privado que venha a apresentar proposta na presente licitação. 
2.3 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Grupo de funcionários do Município designados para 
receber, analisar documentos de habilitação e julgar as propostas apresentadas nesta 
licitação. 
2.4 – CONTRATANTE – Município de Rio Preto, signatário do instrumento contratual para 
execução do objeto. 
2.5 – CONTRATADO – empresa que executará o objeto licitado e será signatária do contrato 
com a Administração. 
2.6 – ADMINISTRAÇÃO – todos os órgãos, entidades ou unidades do Município. 
2.7 – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO: a delegação de sua prestação, feita pelo 
poder concedente, mediante licitação na modalidade de Pregão à pessoa jurídica que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 
determinado. 
2.8 – SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas, conforme definido na Lei Federal nº8987/1995 (no que couber) e no 
Código de Defesa do Consumidor. 
2.9 – SERVIÇO DEFEITUOSO: aquele que não fornece a segurança que o usuário dele 
pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o 
modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; a 
época em que foi fornecido. 
2.10 – USUÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que utiliza o serviço. 
2.11 – RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU OPERADORA: o 
concessionário, permissionário ou autorizatário, na forma do art.22 da Lei nº8078/1990. 
2.12 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto deatividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de tratamento, triagem, compostagem e destino 
final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpezade logradouros e vias 
públicas. 
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3 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
3.1 – Os serviços serão prestados atendendo toda a legislação federal, estadual emunicipal, 
sendo que a não previsão destas neste Edital não elide a responsabilidadedos interessados 
em cumpri-las. 
3.2 – A FISCALIZAÇÃO deverá comunicar qualquer ocorrência ou circulação de veículosfora 
das especificações técnicas estabelecidas pelos órgãos oficiais. 
3.3 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o contratado será sempre porescrito, 
não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegaçõesfundadas em 
ordens ou declarações verbais. 
3.4 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz 
aresponsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por 
quaisquerirregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em 
corresponsabilidadedoMUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
 
4 – DO PRAZO 
4.1 – O prazo total para execução do objeto licitado é de até 12 mesescontados apartir da 
assinatura do instrumento contratual, prorrogáveis conforme previsão legal, havendo acordo 
entre as partes. 
 
5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
5.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas cujos objetos sociaissejam 
compatíveis com este Edital, conforme estabelecido no objeto licitado e no projetobásico. 
5.2 – Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas deacordo 
com o inciso IV do art. 87 da Lei nº8666/93 ou suspensas de participar delicitações ou 
contratar com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo. 
5.3 – Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios juridicamenteformados 
ou em formação. 
5.4 – Não poderá participar da execução do objeto servidor, dirigente do MUNICÍPIO ouos 
membros da Comissão da Licitação, ainda que na condição de meros integrantes 
daspessoas jurídicas interessadas. 
5.5 – As propostas somente serão recebidas pelos funcionários do Departamento 
deLicitações e entregues à Comissão de Licitação até o horário anteriormente mencionado. 
5.6 – O licitante poderá comparecer pessoalmente ou por representante, munido 
deprocuração, à reunião de abertura das propostas. 
5.7 – Não serão considerados os documentos e propostas enviados via fax, telex e email. 
5.8 – Na proposta, apenas uma das condições de pagamento poderá ser indicada, 
nãosendo aceitas propostas alternativas, sob pena de desclassificação.  
 
6 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
Somente poderão participar desta licitação os proponentes que satisfaçam ascondições de 
capacidade jurídica, técnica, idoneidade financeira e regularidadefiscal/previdenciária, do 
ramo pertinente ao objeto licitado, legalmente constituídas eelegíveis, que demonstrem 
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satisfatoriamente para a Prefeitura de Rio Preto, suacapacidade e adequação de recursos 
para executar o Contrato de forma eficiente,conforme exigências deste instrumento, e ter 
previsto no objeto ou objetivo social da empresa, atividade pertinente ao objeto oralicitado; 
6.1 – Para se habilitarem na licitação, os concorrentes deverão apresentar os 
seguintesdocumentos: 
 
6.1.1. Qualificação jurídica: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, emse 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações,acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
b) Declaração que não há menores de dezoito anos realizando trabalho noturno,perigoso ou 
insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvona condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
6.1.2. Qualificação fiscal: 
a) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal através de certidões da ReceitaFederal e 
da Dívida Ativa da União. 
c) Prova da regularidade com a Fazenda Estadual. 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal. 
e) Certificado de regularidade de situação do FGTS (Lei 8036/90 – Art. 27, a). 
f) Certidão Negativa de Débitos (CND) do Instituto Nacional do Seguro Social –INSS (Lei nº 
8218/91, art. 47, I, “a” e art. 56). 
 
6.1.3. Qualificação técnica: 
a) Comprovação de Capacidade Técnica que comprove a aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação que comprove que o(s) profissional(is) responsável(is) pelo 
gerenciamento estão capacitados para participar da obra ou serviço objeto da 
licitação.    
b) A empresa deverá comprovar possuir caminhão próprio para o transporte dos 
resíduos para aterro sanitário, devidamente licenciado para a atividade e contrato com 
aterro sanitário homologado com licenciamento em vigência para o descarte dos 
resíduos, podendo subcontratar empresa que atenda as mesmas exigências. 
c) Deverá ser apresentado Memorial Descritivo de como será executada a 
Compostagem Otimizada.  
d) Apresentar Atestado de vistoria técnica, fornecida pela Prefeitura Municipal de Rio 
Preto/MG, de que a empresa licitante vistoriou os locais onde serãoexecutados os serviços, 
indicando, com isso, para todos os efeitos, ter tomadoconhecimento de todos os dados e 
elementos que possam vir a influir no valorproposto e na execução dos trabalhos 
pertinentes. 
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6.1.4. Qualificação Econômico-financeira: 
Certidão negativa de pedido de falência ou concordata ou execução patrimonial,expedida, 
no máximo, a 60 (sessenta) dias corridos anteriores a data da licitação. 
 
** Micro e pequenas empresas serão tratadas na forma da lei complementar nº123. 
6.2 – Os licitantes deverão apresentar os documentos acima, em cópia autenticada naforma 
da lei, ou cópia mais original, para cotejo da Comissão de Licitação. 
6.3 – A documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em envelopelacrado 
com o título: 
 

MUNICÍPIO DE RIO PRETO (MG) 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2017 
PREGÃO Nº 019/2017 

DOCUMENTAÇÃO 
 

6.4 – O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue à Comissão de Licitaçãofechado, 
de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade. 
6.5 – A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via.  
 
7 – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
7.1 – Será inabilitado o licitante que: 
1- Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados; 
2- Apresentar documentos com validade vencida; 
3- Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos 
ourepartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento; 
4- Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio; 
5- Possuir objeto social que não autorize a execução do objeto licitado; 
6- Apresentar documento copiado por fax. 
 
8 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
8.1 – A proposta será apresentada em uma única via, preferencialmente datilografada 
oudigitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada 
eassinada, com todas as suas páginas rubricadas, contendo o preço em modelosemelhante 
ao contido no ANEXO III. 
8.2 - Tendo um valor orçado que não poderá ultrapassar os R$ 26.497,56 (vinte e seis mil, 
quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) mensais, que servirá de 
teto máximo. 
8.3 – Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, embora seadmita 
que os mesmos possuam 2 (duas) casas decimais. 
8.4 – O prazo de validade da proposta será de 60 dias, sendo desclassificadas aspropostas 
que apresentem validade inferior. 
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8.5 – A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título: 
 

MUNICÍPIO DE RIO PRETO (MG) 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 

 
PROPOSTA 
9 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
9.1 – A licitação é do tipo MENOR VALOR GLOBAL. 
9.1.1 – Será considerado vencedor o licitante que apresentar o menor valor global. 
9.2 – Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas 
retificações,cancelamento ou alterações de preços, ou ainda, modificação nas condições 
estipuladasneste instrumento ou nas propostas dos concorrentes. 
9.3 – A Comissão examinará as propostas apresentadas, desclassificando as que: 
a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados; 
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o instrumentoconvocatório; 
c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto noinstrumento 
convocatório; 
d) condicionarem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores nãoprevistos 
neste Edital, ou em relação a outras propostas;  
e) refiram-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas; 
f) contenham divergência de números, dados ou valores; 
g) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções; 
h) forem apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representantelegal; 
i) não contenham todos os itens previstos nos ANEXOS; 
j) estiverem preenchidas a lápis; 
k) tenham validade inferior a 60 (sessenta) dias; e 
l) tenha valor da proposta global superior a do orçamento. 
9.5 – Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitanteapresente 
mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentementedos preços 
ofertados. 
9.6 – Simples omissões ou irregularidades, irrelevantes ou facilmente sanáveis, aexclusivo 
critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevadas. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
10.1 - Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica, desde que não 
possuavínculo direto com o Município de Rio Preto. 
10.2 - Para os fins deste Edital, entende-se por vínculo direto aquele advindo da 
relaçãoestatutária, isto é, estão os servidores públicos municipais impedidos de participar 
dopresente certame, ainda que na condição de sócios das pessoas jurídicas referidasacima. 
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10.3 - Os envelopes deverão ser entregues e protocolados na Comissão Permanente 
deLicitação. 
 
11 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
11.1 - A abertura dos envelopes será processada pela Comissão Permanente deLicitação no 
dia e hora estabelecidos no preâmbulo, na sede do Poder Público Municipal,em reunião 
franqueada ao público. 
11.2 - A Comissão examinará e visará o conteúdo dos envelopes. As proponentespoderão 
adotar idêntico procedimento, bem como apresentar objeções, por escrito, quepassarão às 
mãos do Presidente da Comissão. As objeções levantadas e nãosolucionadas de imediato, 
serão reduzidas a termo para julgamento posterior. 
 
12 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA SESSÃO DO PREGÃO 
12.1 A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas depreços e 
os documentos para habilitação será realizada no local, data e horário indicadosno 
preâmbulo deste Edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 20(vinte) 
minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura. 
12.2 Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes das empresas quese 
fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários 
aocredenciamento e/ou representação, na forma do item 4 do edital, os quais poderão 
servistos e conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados.  
12.3 Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, devendotais 
empresas efetuar a entrega dos envelopes com as propostas de preços e dedocumentos 
para habilitação, apresentados na forma do item 5. 
12.4 Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, escolha daquela 
queapresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, classificação daquelas cuja variação situar-
seno limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço total do item ou, em 
nãohavendo pelo menos 3 (três)propostas naquelas condições, escolha de tantas 
quantasforem necessárias, na ordem crescente do preço ofertado, para alcançar o 
númeromínimo de 3 (três) participantes, exceto se igual ou maior número de licitantes 
nãoestiver participando do certame (incisos VI e VII do artigo 11 do Decreto n. 3.555/00). 
12.5 Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências doEdital, 
procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes e a sua substituiçãopor outra, de 
forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lancesverbais. 
12.6 Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes 
deforma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor 
daproposta de maior preço, observando o seguinte: 
12.7 As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias,tendo 
como tempo máximo o período de 05 (cinco) minutos para a conclusão dos lancesverbais de 
cada item. A critério do Pregoeiro, o referido período poderá ser prorrogado. 
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12.8 O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor preço, ea 
partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou precedente,conforme o 
caso. 
12.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado,implicará 
na exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia,o último 
preço por ele apresentado para efeito da classificação final das propostas. 
12.10 A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidadescabíveis. 
12.11 Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadasexclusivamente 
pelo critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivadaquanto à 
aceitabilidade do valor apresentado por aquela classificada em primeiro lugar. 
12.12 Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação aoseu 
proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, medianteabertura do 
respectivo envelope de documentação, na forma do item 8 deste Edital. 
12.13 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente 
serádeclarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão. 
12.14 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigênciashabilitatórias, serão examinadas as ofertas subsequentes, inclusive quanto 
asuaaceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a todas 
asexigênciaseditalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a 
eleadjudicado o correspondente objeto. 
12.15 Caso ocorram as hipóteses dos subitens 9.1.7 e 9.1.8, ou de não haver oferta 
delances verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão 
dopregoeiro, em qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito ao 
pregoeiro negociar diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhordo que 
aquele ofertado. 
12.16 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro,Comissão 
de Apoio e licitantes presentes, na qual serão registrados todos os fatosrelevantes da 
sessão. 
12.17. A adjudicação do objeto obedecerá a estrita ordem de classificação. 
 
13 - DOS RECURSOS 
13.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberão osrecursos 
previstos lei federal nº8.666/93, artigo 109, no prazo legal de 05 (cinco) diasúteis a contar da 
intimação do ato ou lavratura da ata, conforme o caso. 
13.2 - O não comparecimento dos licitantes ou de preposto com poderes pararepresentá-lo, 
implica em renúncia tácita ao direito de interpor recurso. 
13.3 - Decididos eventuais recursos ou findo o prazo legal para suas interposições, 
oprocesso será encaminhado ao Prefeito para Homologação, Adjudicação e 
providênciasfinais, de caráter legal. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
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14.1 - Apreciadas as propostas e indicado o vencedor desta licitação, a Comissãoelaborará 
ata circunstanciada visando à homologação do resultado e adjudicação doobjeto da 
licitação. 
14.2 - A decisão da Comissão de Licitação será considerada definitiva após ahomologação 
do resultado, o que ocorrerá transcorridos 3 (três) dias úteis após suadivulgação. 
14.3 - Todos os participantes serão avisados do resultado definitivo, mediante afixaçãode 
cópia da ata no quadro de avisos do Município. 
14.4 - O processo licitatório será concluído mediante a assinatura do respectivo contrato. 
14.5 - O licitante vencedor, através de representante devidamente credenciado, 
deveráassinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
dacomunicação do resultado ao licitante vencedor, pelo Município. Se não o fizer, 
sofreráaplicação de multa correspondente a R$20.000,00 (vinte mil reais), a qual será tida 
econsiderada como dívida líquida, certa e exigível nos termos do artigo 585 do CPC, c/cLei 
Federal 9.070/95. 
14.5.1 – Se o atraso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, a aplicação de multa será 
noaporte de R$100.000,00 à vencedora do certame. 
14.6 - Se, após aplicada a multa em decorrência do atraso (assegurada ampla defesa), 
ovencedor deixar de assinar o contrato no prazo de 30 (trinta) dias úteis e deixar de pagara 
multa, a adjudicação será transferida sucessivamente aos licitantes remanescentes naordem 
de classificação, para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições,conforme 
prescrevem os artigos 81, parágrafo único e 64 § 2º. 
 
15 – DAS PENALIDADES  
15.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o município poderá,garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada oucumulativamente: 
I - Advertência por escrito; 
II – Multa no aporte de R$2.000,00 em decorrência da prestação inadequada,paralisação ou 
interrupção dos serviços, por dia em que for prestado inadequadamente,paralisado ou 
interrompido o serviço. 
III – Multa no aporte de R$200.000,00 pela interrupção do serviço por prazo superior a 
30dias. 
IV – Caducidade da concessão em decorrência da interrupção dos serviços por 
prazosuperiora 60 dias, sem prejuízo das multas acima em dobro e perdas e danos. 
§1º. Considera-se inadequada a prestação do serviço a não realização das rotas deacordo 
com a demanda municipal ou a prestação inadequada em decorrência de malfuncionamento 
de veículos. 
§2º. Ocorre ainda a caducidade da concessão quando: 
a) a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais 
ouregulamentares concernentes à concessão; 
b) a CONCESSIONÁRIA paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas 
ashipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
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c) a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
paramanter a adequada prestação do serviço concedido; 
d) a CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nosdevidos 
prazos; 
e) a CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do poder concedente no sentido 
deregularizar a prestação do serviço; ef) a CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença 
transitada em julgado porsonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 
§3º. Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se não existir garantia,responderá 
a CONCESSIONÁRIA pela integralidade das multas, as quais serãodescontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda,quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
15.2 - A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária semprévia 
anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. 
15.3 - Será propiciada defesa a CONCESSIONÁRIA, antes da imposição das 
penalidadesprevistas nos itens precedentes. 
15.4 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos itens precedentes nãoterão 
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem 
aCONCESSIONÁRIA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os 
seusatos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço. 
15.5 - A multa aplicada deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contarda 
intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado. 
15.6 - As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, total 
ouparcialmente, se procedentes os argumentos apresentados na defesa protocolizada 
pelaCONCESSIONÁRIA. 
 
16 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
16.1 - As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta dadotação 
orçamentária 02.09000.17.512.0010.298-339039 - DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA 
USINA RECICLAGEM LIXO / 100 
 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 – O Município poderá, em qualquer fase do processo, revogar ou alterar a 
presentelicitação no todo ou em parte, mediante justificativa fundamentada. Deverá declarar, 
deofício ou por provocação de terceiros, sua nulidade, se constatada a existência 
deilegalidade, nos termos da lei federal nº8.666/1993, art. 49 e respectivos parágrafos. 
17.2 – O Município poderá, a qualquer tempo, por razões de interesse públicodecorrentes de 
fatos supervenientes devidamente comprovados, revogar esta licitação,de forma justificada. 
17.3 – Qualquer interessado poderá obter o presente Edital mediante solicitação junto 
àComissão de Licitação, no endereço inserto no preâmbulo, pagando apenas os 
valoresalusivos às cópias. 
17.4 – O ato de entrega dos envelopes pressupõe o prévio e pleno conhecimento e 
aaceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como sobre a 
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realsituação dos bens objeto desta licitação, não podendo qualquer proponente alegar 
odesconhecimento para justificar os atos praticados em desacordo com estas condições. 
17.5 – Os casos omissos serão examinados e decididos na forma da lei federalnº8.666/1993 
e suas alterações posteriores. 
17.6 -Os serviços públicos objeto deste Edital devem ser realizados de acordo com as 
normas técnicas aplicáveis e legislação pertinente, completando a operação, controle 
tecnológico e manutenção da usina em conformidade com a sua licença ambiental.  
17.7- É vedado a empresa vencedora deste processo licitatório o processamento, 
tratamento, triagem e destinação final de resíduos de outros municípios na usina de Rio 
Preto. 
17.8- A execução do objeto descrito tem por justificativa a preservação e a melhoria da 
qualidade, da higiene e da saúde pública no âmbito do Município de Rio Preto. 
17.9- Fica proibido também o processamento de qualquer lixo considerado hospitalar, seja 
do próprio município ou de outros. 
17.10 – Este Edital é composto de 7 anexos: 
• Anexo I: Termo de Referência 
• Anexo II: Proposta Padronizada; 
• Anexo III: Declaração de Visita Técnica; 
• Anexo IV: Modelo de Declaração de Fato Impeditivo 
• Anexo V: Modelo de Declaração ref. Art. 7º, XXXIII, CF/88; 
• Anexo VI: Modelo de Carta de Representação; 
• Anexo VII: Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa; 
• Anexo VIII: Minuta de Contrato 
 
18 - DO FORO 
18.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Rio Preto (MG), para dirimir e resolver 
quaisquerdúvidas oriundas da interpretação deste Edital e, desde já, renunciam a outros por 
maisprivilegiados que sejam. 
 
Rio Preto 03 de maio de 2017 
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ANEXO I 

Termo de Referência 
 
01 – DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em 
prestação de serviço para operar a usina de reciclagem e compostagem de resíduos 
sólidos urbanos pertencente ao Município de Rio Preto-MG,fazendo a separação de 
materiais destinados a reciclagem, promovendo a transformação de resíduos orgânicos 
em adubo orgânico de alta qualidade e assumindo a responsabilidade de descarte do 
resíduo inservível em aterro sanitário Homologado, de acordo com as especificações 
constantes do  
 
Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para operar a usina de 
reciclagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos pertencente ao Município de Rio 
Preto-MG, para a separação de materiais destinados a reciclagem, transformação de 
resíduos orgânicos em adubo orgânico de alta qualidade e responsabilidade de descarte 
do resíduo inservível em aterro sanitário HOMOLOGADO, de acordo com as 
especificações constantes deste anexo. 
 
02 – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
2 – Obrigações do Contratado: 

2.1 - Operar a usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos, 
separação de materiais destinados a reciclagem, transformação de resíduos orgânicos 
em adubo orgânico otimizado e responsabilidade de descarte do resíduo inservível em 
aterro sanitário HOMOLOGADO, 

2.2 O custo com frete mais o custo cobrado pelo aterro sanitário referente ao descarte dos 
resíduos inservíveis é de responsabilidade exclusiva do contratado. Em caso de 
encerramento das atividades ou perda da licença de operação do aterro sanitário 
utilizado, e caso seja imperativo a contratação de outro aterro HOMOLOGADO, e o 
mesmo só aceite contratação com órgãos municipais, poderá ser feita a contratação 
Município/aterro, porem todos os custos referentes ao descarte se pagos pela prefeitura, 
serão abatidos (descontados)no pagamento mensal devido ao contratado. 

2.3 – Coleta e destinação correta do chorume. 

2.4 – O Contratado poderá celebrar parceria com empresa de Consultoria especializada 
em treinamento de MO para trabalho em UTC, e desenvolvedora de novas técnicas 

2.5 – Tem, o contratado, a responsabilidade e ônus de, no prazo máximo de 30 dias após 
assinatura do contrato, da contratação de profissional devidamente credenciado pelo 
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CREA, na modalidade de prestador de Serviços, para fornecer a FEAM, toda a 
documentação, relatórios, atestados de Responsabilidade Técnica, para certificação e 
regularidade da UTC, para que o município faça jus ao ICMS ecológico (Saneamento). 

2.6 – Contratação de 7 funcionários preferencialmente de mão de obra local, podendo 
variar conforme demanda de serviços. 

2.7 - Pagamento a funcionários de (mínimo) salário de classe + adicional de 
insalubridade. 

2.8 - Observância e cobrança de normas de segurança do trabalhado, arcando com 
custos de EPI. 

2.9 - Garantia de cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas, apresentando, 
mensalmente, os competentes comprovantes. 

2.10 - Em parceria com a prefeitura, formatar e promover ampla campanha de 
conscientização da necessidade da população de fazer a separação correta do lixo 
doméstico, e destinação correta de óleo vegetal usado.  

2.11 - Gerenciamento e execução na elaboração de projeto de recuperação de área 
degradada, no entorno da UTC. 

2.12 - Manutenção e conservação da UTC. 

2.13 – Responsabilidade se execução de serviços de jardinagem, corte de grama, limpeza 
da área, mais um raio de 50 metros no entorno da UTC.  

2.14 – É vedada a compostagem do resíduo orgânico pelo método tradicional (deposição 
em leiras, revolvimento manual, cura espontânea), resultando em adubo orgânico de 
baixa qualidade, para que se obtenha Compostagem Otimizada deverão ser utilizadas 
a(s) seguinte(s) alternativa(s): 
a) Processo Enzimático de base natural, e/ou; 
b) Processo CPM – fracionamento através de adição de cal virgem mais reagente 
biológico. 
 
2.15 – Deverão ser adquiridos pelo contratado, os seguintes equipamentos: 
A) Triturador de resíduos orgânicos - mínimo 4 KVA. 
B) Misturador  
C) Peneira vibratória 
D) Placa magnética de separação ferrosa  
E) Ensacadora para adubo orgânico. 
F) Bobonas plásticas necessárias a operação. 
 
3 –Obrigações do Contratante 
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3.1 - Arcar com os custos de gerenciamento contratado, se comprometendo a fazer os 
pagamentos devidos sempre até o10º dia útil de cada mês. 
3.2 - Entregar UTC em condições de trabalho, se responsabilizando por conclusão de 
obras inacabadas. 
3.3 - Fornecimento de Luz e Agua. 
3.4 - Cessão de mínimo de até 04 (quatro) funcionários municipais, arcando com todas as 
obrigações trabalhistas, assumindo o compromisso de substituição no caso de funcionário 
afastado por incapacidade temporária / permanente, ou aposentadoria. 
3.5 – Disponibilizar,semanalmente,pá carregadeira, para encher caçamba de resíduos 
inservíveis que será destinada a aterro sanitário. 
3.6 - Responsabilidade de recuperação de área anteriormente degradada. 
 
03 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo total para execução do objeto licitado é de 02 (dois) anos contados a partir da 
assinatura do instrumento contratual, prorrogáveis por mais 02 (dois), conforme acordo 
entre as partes. 
 
04 - FORMA DE EXECUÇÃO 
 
Empreitada a menor global. 
 
05 – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1 – O valor mensal a ser proposto não poderá ultrapassar o preço médio apurado R$ 
26.000,00( vinte e seis mil reais ) a serem pagos em  parcelas mensais, mediante 
apresentação de nota fiscal e relatório de execução de serviços. 
 
5.2 – Das dotações orçamentárias:As despesas com o objeto de que trata este 
instrumento correrão à conta das dotações orçamentáriaspróprias de 2017 
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ANEXO II 
PROPOSTA PADRONIZADA 

 
Local e data, ................ de ................................ de 201__. 
 
Processo n.º 01/201 – Pregão n.º 019/2017 - Tipo "Menor Preço Global" 
 
Recebimento dos envelopes de documentação e da Proposta até o dia **/**/****, atéàs**:** 
horas. 
 
A empresa.............., inscrita no CNPJ n.º............, estabelecida 
naRua/Av................................, n.º em ........................../......., CNPJ n.º 
.................................,telefone: ..........................................., pela presente propõe os preços e 
condições aseguir e fornecimento de acordo com as exigências do Edital respectivo: 
 
Item - Descrição Valor Mensal 
 
Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para operar a usina 
de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos pertencente ao Município 
de Rio Preto-MG, para a separação de materiais destinados a reciclagem, 
transformação de resíduos orgânicos em adubo orgânico de alta qualidade e 
responsabilidade de descarte do resíduo inservível em aterro sanitário 
HOMOLOGADO, de acordo com as especificações constantes do edital em especial 
detalhamento do anexoI . 
 
1 - Validade da Proposta ___________ dias 
 
2 – Valor mensal: _________________ 
 
Nome Representante Legal: ________________________________________ 
 
 
 
 

Assinatura: _____________________________ 
 

Carimbo de CNPJ: 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO 

                               Rua Getúlio Vargas n° 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850 
 
 
 

ANEXO III 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
A empresa.................................., CNPJ nº:.............................................., por 
seurepresentante legal infra-assinado, declara para fins de participação e habilitação no 
Processo Licitatório n.º 071/2017 – Pregão n.º 019/2017, que visitou o local da execuçãodos 
serviços tomando conhecimento de todas as suas peculiaridades, e os serviçosserão 
realizados sob responsabilidade técnica do Sr. ....................................., residente 
edomiciliado..........................., nº: ............, bairro ....................., Cidade/UF 
........................,CREA nº................................. . 
 
 
(Local, data), 
 
 
 
Nome por extenso 
Assinatura do representante legal da empresa 
Identidade/ CPF 
 
 
 
Nome por extenso 
Assinatura do Responsável Técnico 
Identidade/ CPF/ CREA  
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ANEXO IV 
(Papel timbrado) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
A empresa .................................., CNPJ n.º ....................................., sediada na 
rua..................................................., Cidade.............................., Estado 
de.............................................., em atendimento ao Edital declara, sob as penas da Lei 
eemobediência ao artigo 32, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93 que, até a presente 
data,não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Processo 
Licitatórion.º 071/2017, Pregãon.º 019/2017, da Prefeitura Municipal de Rio Preto, e que está 
cienteda sua obrigatoriedade legal de declarar ocorrências posteriores que a inabilitem, 
aqualquer tempo do procedimento licitatório. 
 
Local e data, 
 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa, CPF E RG) 
(carimbo de CNPJ da empresa)  
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ANEXO V 
(Papel timbrado) 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGAM MENORES DE DEZOITO ANOS 
(ART. 27, V – 8.666/93 C/C O ART. 7°, XXXIII DA CONST. FEDERAL) 

 
 
A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., 
comendereçoà............................., declara, em atendimento ao previsto no item 8.1, 
alínea“8.1.13” do Edital Pregão nº 019/2017, que não possuímos em nosso quadro 
depessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ouinsalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz,se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
RepúblicaFederativa do Brasil. 
[ ] Ressalva entretanto que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 
deaprendiz. 
 
Local e data, 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa, CPF E RG) 
(carimbo de CNPJ da empresa)  
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ANEXO VI 
(Papel timbrado) 

CARTA DE REPRESENTAÇÃO 
 
A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., 
comendereço à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio 
proprietário, residente, gerente, diretor), 
.......................(nacionalidade),........................(estado civil), portador do RG n 
..............................., CPF n.............................., residente à ................................., CONSTITUI 
como seu 
representante no certame licitatório – modalidade Pregão n.º .***/**** a ser realizadopela 
Prefeitura de Rio Preto, o Sr.(a) .........................................., 
(nacionalidade),........................(estado civil), portador do RG n ..............................., CPF 
n.............................., residente à ................................., que poderá formular ofertas elances 
de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome darepresentada, 
inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos. 
 
Local e data, 
 
 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa, CPF E RG) 
(carimbo de CNPJ da empresa)  
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ANEXO VII 
(Papel timbrado) 

Declaração de Enquadramento como Microempresa 
 
 
 
A empresa......................................, inscrita no CNPJ Nº .........................., InscriçãoEstadual 
nº..........................., com endereço à ......................, por intermédio de seurepresentante legal 
o (a) Sr(a) ......................................., portador do R.G nº....................e CPF nº 
..........................., ......(nacionalidade)........, ......(estado civil)........, residente edomiciliado à 
......................., DECLARA, expressamente, sob as penalidades cabíveis,que: 
 
a) Encontra-se enquadrado como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a 
LeiComplementar nº 123/2006; 
 
b) Não se encontra enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º doArtigo 3º 
da lei Complementar nº 123/06; 
 
c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da lei Complementar nº 123/2006, estandociente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de talhabilitação em 
cumprimento ao art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
Local e data, 
 
 
 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa, CPF E RG) 
(carimbo de CNPJ da empresa)  
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ANEXO VIII 
MINUTA DE C O N T R A T O 

 
Através do presente instrumento de Contrato de um lado a Prefeitura Municipal de Rio Preto, 
CNPJ n.º 18.338.251/0001-46, estabelecida à Rua Getúlio Vargas, nº 27, Centro, doravante 
denominada Contratante, representada neste ato pelo PrefeitoMunicipal, Francisco Inácio de 
Loyola Machado Ferreira e de outro a empresa ..............., CNPJ. N.º.......... Inscrição 
Estadual n.º .............., estabelecida à .............., na cidade de ...........,Estado de ........., 
representado neste ato pelo seu sócio gerente ........., CPF n.º ..............,doravante 
denominado Contratado, acordam em assinar o presente termo de ContratoAdministrativo, 
empresa para operar a usina de reciclagem e compostagem de resíduossólidos urbanos e 
aterro controlado, Pregão n.º ***/****, homologada pelo Chefe doPoder Executivo em 
..................... As partes contratantes, de mútuo acordo, acertam asseguintes cláusulas e 
condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para operar a usina de 
reciclagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos pertencente ao Município de Rio 
Preto-MG, para a separação de materiais destinados a reciclagem, transformação de 
resíduos orgânicos em adubo orgânico de alta qualidade e responsabilidade de descarte do 
resíduo inservível em aterro sanitário HOMOLOGADO,conforme detalhado noanexo I do 
Edital. 
1.2 - O objeto deste contrato somente será recebido, nos termos do art. 73, inciso II 
eparágrafos, da Lei Federal nº 8666/93, se estiver plenamente de acordo com 
asespecificações do edital. 
Parágrafo Primeiro: Ficara para a CONTRATADA o valor auferido com a venda dosmateriais 
possíveis de serem reciclados. 
CLÁUSULA SEGUNDA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1 - Para atender as despesas constantes deste contrato, será utilizada a seguintedotação 
orçamentária: _________________________________ – Secretaria 
____________________________. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
3.1 – O valor global do contrato será de R$ ______________ (________________) aserem 
pagos em ________ parcelas mensais, no valor de R$ __________(___________), 
mediante apresentação de nota fiscal de serviços. 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1 - Este contrato terá vigência, a partir de sua assinatura, até ___ de 
_________________de 201__. 
CLÁUSULA QUINTA – DA OBRIGAÇÃO 
5.1 - Na execução dos serviços especificados no contrato, obriga-se a CONTRATADA a: 
a) Realizar a correta triagem e destinação final adequada aos resíduos sólidos 
urbanosconforme normas específicas dos órgãos competentes. 
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b) Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindoseguro contra riscos de acidentes de trabalho e atenção especial à saúde com 
relação aopessoal designado para a prestação dos serviços contratados, que não terão com 
aCONTRATANTE qualquer vínculo empregatício; 
c) Obedecer às diretrizes emanadas do setor competente da CONTRATANTE, notocante a 
organização e realização dos serviços em causa. 
d) Manter absoluto sigilo com referência assuntos de que tome conhecimento, em funçãodo 
desempenho dos serviços. 
f) Deverá dispor de todos os equipamentos necessários para a realização do objeto 
dopresente Contrato, em especial os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs de 
cadafuncionário.  
g) Também é de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza e guarda dos bensmóveis e 
imóveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio Preto, colocados adisposição da 
CONTRATADA, conforme inventário em anexo. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
6.1 - Fica estipulada a multa equivalente a 1 (uma) remuneração de que trata o item 3.1da 
cláusula terceira a ser aplicada no caso do descumprimento deste contrato por parteda 
CONTRATADA durante sua vigência. 
Parágrafo único: qualquer infração às suas disposições tornará resolvido este 
contrato,independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 - A CONTRATENTE terá o direito de fiscalizar o serviço, através de servidor a 
serdesignado para esse fim, quando da sua realização, sem qualquer obstáculo por parte 
daCONTRATADA. 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
8.1 - O presente contrato poderá ser rescindido desde que ocorra qualquer das 
hipótesesprevistas no artigo 78 da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações, à qual as 
partesexpressamente se submetem, podendo ser determinada: 
a) Por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII eXVII do 
citado artigo; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para a 
CONTRATANTE,através de termo próprio de distrato; 
c) Judicial, nos termos da Lei. 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 As partes elegem o foro da Comarca de Rio Preto/MG para dirimir qualquer questãorelativa 
a este contrato. 
E, por acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular decontrato 
foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duastestemunhas 
abaixo qualificadas e indicadas, em duas vias de igual teor tendo sidoachado conforme, pelo 
que, por seus representantes legais, se obrigam e fielmentecumpri-lo. 
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Prefeitura Municipal de Rio Preto/MG, ......de .......................de 201__. 
 
 
 

_______________________________ 
Inácio de Loyola Machado Ferreira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

_________________ 
CONTRATADO 

 
 
Testemunhas: 
 
 

1) _______________________________________ 
CPF: 
 
 
 

2) _________________________________________ 
CPF: 


