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Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 

 

Razão Social:______________________________

 

CNPJ Nº.__________________________________

 

Endereço:_________________________________

 

 e-mail:___________________________________

 

Cidade: _____________________ Estado: ____

 

Telefone: ______________ Fax: ______________

 

Pessoa para contato: 

Recebemos através do acesso à página 

convocatório da licitação acima identificada.

 

 

Local: ______________, ___ de ______________de 2022.

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre o Setor de Licitação e essa empresa, solicito preencher o recibo de 

entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação pelo e

licitacao@coromandel.mg.gov.br. A não remessa do recibo exime

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

 

Diretor de Gestão de Finanças e Licitação

 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

-RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL- 

 

_____________ 

CNPJ Nº.__________________________________ 

Endereço:_________________________________ 

mail:___________________________________ 

Cidade: _____________________ Estado: ____ 

Telefone: ______________ Fax: ______________ 

Recebemos através do acesso à página www.coromandel.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. 

Local: ______________, ___ de ______________de 2022. 

____________________ 

Assinatura 

do comunicação futura entre o Setor de Licitação e essa empresa, solicito preencher o recibo de 

entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação pelo e

A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de e

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

CAIRON DAIREL SILVA 

Diretor de Gestão de Finanças e Licitação 

 

 

nesta data, cópia do instrumento 

do comunicação futura entre o Setor de Licitação e essa empresa, solicito preencher o recibo de 

entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail 

nos da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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-EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05

Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos 
e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 
atender o município de Coromandel
edital. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel

Licitações, através do pregoeiro e equipe de apoio designada pela Portaria n° 002 de 03 de Janeiro 

de 2022, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de 

Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Lei Municipal nº 2.876 de 12 de Julho de 

2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 

agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 

16 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 1.087 de 13 de Outubro de 2014, que regulamenta as 

contratações pelo Sistema de Registro de Preços

público aos interessados que realizará a licitação na modalidade PRESENCIAL, com c

julgamento menor preço global. 

 

Da Sessão Pública do Pregão 

 DATA 

PROTOCOLO DOS 

ENVELOPES 

ATÉ O DIA DA 

SESSÃO 

PARA A SESSÃO 

PÚBLICA 
22/07/2022

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 

 (REGISTRO DE PREÇOS)- 
 
 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ntalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a classificação 

e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, na forma da lei 
10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até ater
devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 
atender o município de Coromandel-mg, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, CNPJ de n° 18.591.149/0001-58, Seção de Compras e 

Licitações, através do pregoeiro e equipe de apoio designada pela Portaria n° 002 de 03 de Janeiro 

de 2022, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de 

17 de Julho de 2002 e Lei Municipal nº 2.876 de 12 de Julho de 

2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 

agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 

eiro de 2013, Decreto Municipal nº 1.087 de 13 de Outubro de 2014, que regulamenta as 

Sistema de Registro de Preços, no município de Coromandel 

público aos interessados que realizará a licitação na modalidade PRESENCIAL, com c

 HORA LOCAL 

ATÉ O DIA DA 

DAS 

07:00 ATÉ O 

INÍCIO DA 

SESSÃO 

Setor de Protocolo, Rua Artur 

Bernardes, 170 – Centro, 

Coromandel - MG 

/2022 08:00 

Setor de Licitações, Rua Artur 

Bernardes, 170 – Centro, 

Coromandel – MG 

 

 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
classe II de acordo com a classificação 

ABNT, na forma da lei 
MG até aterro industrial 

devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 
estabelecidas neste 

58, Seção de Compras e 

Licitações, através do pregoeiro e equipe de apoio designada pela Portaria n° 002 de 03 de Janeiro 

de 2022, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de 

17 de Julho de 2002 e Lei Municipal nº 2.876 de 12 de Julho de 

2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 

agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 

eiro de 2013, Decreto Municipal nº 1.087 de 13 de Outubro de 2014, que regulamenta as 

, no município de Coromandel - MG, torna 

público aos interessados que realizará a licitação na modalidade PRESENCIAL, com critério de 

Setor de Protocolo, Rua Artur 

Centro, 

Setor de Licitações, Rua Artur 

Centro, 
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1- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1- O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e 

Lei Municipal nº 2.876 de 12 de julho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 

2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de 

Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013,Decreto Municipal n° 

de dezembro de 2021e Decreto Municipal nº 1.087 de 13 de Outubro de 2014, que regulamenta 

as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, no município de Coromandel 

couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e, pelas condições

estabelecidas no presente edital e seus anexos abaixo fixadas.

 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual 
de empresa especializada para transporte e disposição final ambiental
resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a classificação e critérios preconizados pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
transbordo do Município de Coromandel
órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para atender o município de 
Coromandel-mg, conforme condições e exigências
especificações do termo de referência
 

3 - DO CREDENCIAMENTO - FORA DO

 
3.1 - O proponente deverá apresentar

de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos 

envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com 

foto. 

3.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou inst

particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, conforme 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO - ANEXO III

3.1.2 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.2 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 

benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06, deverá apresentar Declaração de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no momento do credenciamento, sob pena de 

preclusão de seus direitos. 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e 

lho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 

2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de 

Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013,Decreto Municipal n° 

e Decreto Municipal nº 1.087 de 13 de Outubro de 2014, que regulamenta 

as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, no município de Coromandel 

couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e, pelas condições

estabelecidas no presente edital e seus anexos abaixo fixadas. 

A presente licitação tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual 
de empresa especializada para transporte e disposição final ambientalmente adequada dos 

classe II de acordo com a classificação e critérios preconizados pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, na forma da lei 10.004, da estação de 
transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro industrial devidamente licenciado pelos 
órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para atender o município de 

mg, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital
especificações do termo de referência.    

DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro por intermédio 

de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

nder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos 

se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com 

á por meio de instrumento público de procuração ou inst

particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, conforme 

ANEXO III. 

roprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

so de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 

benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06, deverá apresentar Declaração de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no momento do credenciamento, sob pena de 

 

 

O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e 

lho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 

2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de 

Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013,Decreto Municipal n° ° 461 de 17 

e Decreto Municipal nº 1.087 de 13 de Outubro de 2014, que regulamenta 

as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, no município de Coromandel - MG e no que 

couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e, pelas condições 

A presente licitação tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual Contratação 
mente adequada dos 

classe II de acordo com a classificação e critérios preconizados pela 
ABNT, na forma da lei 10.004, da estação de 

ndustrial devidamente licenciado pelos 
órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para atender o município de 

estabelecidas neste edital, conforme 

se para credenciamento junto ao pregoeiro por intermédio 

de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

nder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos 

se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com 

á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, conforme MODELO DE 

roprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

so de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 

benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06, deverá apresentar Declaração de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no momento do credenciamento, sob pena de 
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O credenciamento trago EM MÃOS

a) Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com foto (cópia autenticada);

b) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida;

c) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (cópia autenticada);

d) Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial e ainda Declaração de 

Enquadramento em ME, EPP ou MEI (somente em caso de Micro Empresa, Empresas de 

Pequeno Porte e Microempreendedor Individual 

Complementar Federal nº 123/06. 

4- DO PREÇO 

4.1- O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da 
proposta, para pagamento em até 30 (tri
referente a prestação dos serviços executados, desde que o documento de cobrança esteja em 
condições de liquidação e pagamento;

4.2- Deverão estar incluídos no preço, todas as despesas necessárias ao pleno
serviços, objeto deste edital; 

4.3- Os preços registrados manter-se
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico
da legislação que rege a matéria; 

4.4- O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração 
das normas federais pertinentes à política econômica.

5- DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 - Para efeitos do Registro de Preços, são adotadas as segui

 5.1.1 - Sistema de Registro de Preços 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

 5.1.2 - Ata de Registro de Preços 
compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da 
ata, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas;

 5.1.3 - Órgão Gerenciador – Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorre

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

EM MÃOS deverá conter os seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com foto (cópia autenticada);

b) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida;

) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (cópia autenticada); 

d) Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial e ainda Declaração de 

Enquadramento em ME, EPP ou MEI (somente em caso de Micro Empresa, Empresas de 

Microempreendedor Individual – Anexo VI), para fruição dos benefícios da Lei 

 

O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da 
para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da nota fiscal 

referente a prestação dos serviços executados, desde que o documento de cobrança esteja em 
condições de liquidação e pagamento; 

Deverão estar incluídos no preço, todas as despesas necessárias ao pleno atendimento dos 

se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida 
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, nos termos 

O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração 
das normas federais pertinentes à política econômica. 

Para efeitos do Registro de Preços, são adotadas as seguintes definições: 

Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

Ata de Registro de Preços – Documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da 
ata, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

e propostas apresentadas; 

Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;  

 

 

a) Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com foto (cópia autenticada); 

b) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida; 

d) Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial e ainda Declaração de 

Enquadramento em ME, EPP ou MEI (somente em caso de Micro Empresa, Empresas de 

Anexo VI), para fruição dos benefícios da Lei 

O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da 
, a partir da apresentação da nota fiscal 

referente a prestação dos serviços executados, desde que o documento de cobrança esteja em 

atendimento dos 

ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida 
financeira inicial da ata, nos termos 

O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração 

conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

ativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da 
ata, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 
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5.1.4 - Órgão Participante – Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da etapa 
preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços; 

5.1.5 - Detentor da Ata – Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade 
Pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos ou prestação de serviços.

 5.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01(Um) ano, 
computadas neste as eventuais prorrogações, sem prejuízo do di

5.3 - Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os 
procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993.

 5.4 - Os contratos decorrentes do SRP terã
instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo ao disposto no artigo 57, da Lei 
8.666/93, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalização, dar se na forma do §4º do artigo 62, 
do mesmo diploma. 

5.4.1 - O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados em 
órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; 

5.4.2- Quando das contratações decorrentes de reg
de classificação das empresas constantes da Ata; e

 5.4.3 - Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante seguinte, 
obedecida a ordem de classificação obtida no certame licitatóri
8.666/93; 

 5.5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurada ao Detentor da Ata a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

 5.6 - Quando das efetivas contratações, a Administração promoverá verificação da 
compatibilidade do preço com o constante no artigo 11 do Decreto Municipal: “O Departamento 
de Licitações e Compras, promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando verificar se os 
registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser formalizado por escrito e 
anexado à Ata de Registro de Preços”, ou pesquisa específica afim de
com os de mercado. 

 5.7 - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os 
representantes para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 
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Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da etapa 
preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços;  

Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade Concorrência ou 
Pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos ou prestação de serviços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01(Um) ano, 
computadas neste as eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto na legislação vigente.

Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os 
procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993.

Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos 
instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo ao disposto no artigo 57, da Lei 
8.666/93, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalização, dar se na forma do §4º do artigo 62, 

O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados em 
órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de 

Quando das contratações decorrentes de registro de preços deverá ser respeitada a ordem 
de classificação das empresas constantes da Ata; e 

Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante seguinte, 
obedecida a ordem de classificação obtida no certame licitatório e o disposto no artigo 64, da Lei 

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

urada ao Detentor da Ata a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Quando das efetivas contratações, a Administração promoverá verificação da 
compatibilidade do preço com o constante no artigo 11 do Decreto Municipal: “O Departamento 
de Licitações e Compras, promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando verificar se os 
registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser formalizado por escrito e 
anexado à Ata de Registro de Preços”, ou pesquisa específica afim de verificar a regularidade deste 

Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os 

Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

 

 

Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da etapa 

Concorrência ou 
Pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos ou prestação de serviços. 

O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01(Um) ano, 
sposto na legislação vigente. 

Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os 
procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993. 

o sua vigência conforme as disposições contidas nos 
instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo ao disposto no artigo 57, da Lei 
8.666/93, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalização, dar se na forma do §4º do artigo 62, 

O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados em 
órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de 

istro de preços deverá ser respeitada a ordem 

Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante seguinte, 
o e o disposto no artigo 64, da Lei 

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

urada ao Detentor da Ata a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Quando das efetivas contratações, a Administração promoverá verificação da 
compatibilidade do preço com o constante no artigo 11 do Decreto Municipal: “O Departamento 
de Licitações e Compras, promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando verificar se os 
registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser formalizado por escrito e 

verificar a regularidade deste 

Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os 

Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
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 5.8 - Os preços registrados serão publicados na Imprensa Oficial do Município de Coromandel no 
site oficial www.coromandel.mg.gov.br, para orientação da Administração.

5.9 - A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de instrumento 
contratual ou emissão de nota de EMPENHO de despesa, observado o disposto no §2º do art. 62 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

 5.10 - O Departamento de Licitações promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando 
verificar se os preços registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser 
formalizado por escrito e anexado à Ata de Registro de Preço

 5.11 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

5.12 - O Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.

 5.13 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna
preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

5.13.1 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado;

 5.13.2 - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do 

5.13.3 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade 
de negociação.  

5.13.4 - Quando o preço de mercado tornar
mediante requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

 5.13.5 - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento; e

 5.13.6 - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; 

5.13.7 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas ca
vantajosa. 

5.14 - O Detentor da Ata terá seu registro cancelado quando:

 5.14.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

Os preços registrados serão publicados na Imprensa Oficial do Município de Coromandel no 
www.coromandel.mg.gov.br, para orientação da Administração. 

A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de instrumento 
contratual ou emissão de nota de EMPENHO de despesa, observado o disposto no §2º do art. 62 

O Departamento de Licitações promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando 
verificar se os preços registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser 
formalizado por escrito e anexado à Ata de Registro de Preços. 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993.  

O Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
ercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 

Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna
preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  

Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado; 

Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e, 

Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade 

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, 
rovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 

pedido de fornecimento; e 

Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; 

Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

O Detentor da Ata terá seu registro cancelado quando: 

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

 

Os preços registrados serão publicados na Imprensa Oficial do Município de Coromandel no 

A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de instrumento 
contratual ou emissão de nota de EMPENHO de despesa, observado o disposto no §2º do art. 62 

O Departamento de Licitações promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando 
verificar se os preços registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

O Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
ercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 

Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata. 

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o 

Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua 

compromisso assumido, e,  

Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade 

se superior aos registrados, o Detentor da Ata, 
rovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá: 

Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 

Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;  

Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata 
bíveis para obtenção de contratação mais 
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 5.14.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou 
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

 5.14.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; e  

5.14.4 - Tiver presentes razões de int

 5.14.5 - O Cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurando o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração.

 5.14.6 - O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelament
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, Devidamente comprovado. 

5.15 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá
Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem.

5.15.1 - Os Órgãos e Entidades que não participa
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e os respectivos preços 
a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.

 5.15.2 - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este forneciment
assumidas. 

 5.15.3 - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador 
poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinqüenta 
por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

 
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, 
dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no f
sua parte externa, os dizeres: 

 
ENVELOPE I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

 

Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

Não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou 
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

Tiver presentes razões de interesse público. 

O Cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurando o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração.

O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, Devidamente comprovado.  

A Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá ser utilizada por qualquer outro 
Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem.

Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e os respectivos preços 

dos a ordem de classificação. 

Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente 

Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador 
poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinqüenta 

dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, 
dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em 

ENVELOPE I - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

 

 

Não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou assinar o 

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

O Cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurando o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração. 

o do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual 

ser utilizada por qualquer outro 
Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem. 

ram do Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e os respectivos preços 

Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos 

o, não prejudique as obrigações anteriormente 

Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador 
poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinqüenta 

A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, 
echo, e conter em 
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Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos 
e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 
atender o município de Coromandel
edital. 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 

 
6.2 - A proposta de preços deverá conter:

6.2.1 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação, conforme 
modelo contido no Anexo IV; 
6.2.2 - Valor Unitário por Item; 
6.2.3 – Valor Total por Item; 
6.2.4 - Valor Global da Proposta; 
6.2.5- Validade da Proposta não inferior a 60 dias;

 

6.2.6 – Quaisquer despesas e encargos inerentes aos transportes correrão totalmente

do fornecedor. 

6.2.7 - Condições de pagamento: O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após cada 

etapa de fornecimento dos itens, na tesouraria do município, mediante cheque nominal ou 

depósito bancário em nome da proponente, sempre 

despesas e mediante a apresentação da nota fiscal;

6.2.8 - Prazo de vigência da ata de registro de preços

data de sua assinatura e vigorará por 12 meses, podendo ser prorroga

Licitações; 

6.2.9- A proposta de Preços deverá ser elaborada e impressa em papel branco, exclusivamente 

no formato tipo A4, orientação do papel retrato. O envelope da proposta de preços deverá ser 

em papel, preferencialmente em papel A4.

6.3 - As empresas deverão também trazer no dia do certame, o arquivo digital da proposta de 

preço. As empresas receberão juntamente com o edital o sistema de cotação a ser instalado, 

juntamente com o manual de instruções e o arquivo contendo os itens do c
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Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a classificação 

s pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, na forma da lei 
10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro industrial 
devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 

nicípio de Coromandel-mg, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

A proposta de preços deverá conter: 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação, conforme 

Validade da Proposta não inferior a 60 dias; 

Quaisquer despesas e encargos inerentes aos transportes correrão totalmente

: O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após cada 

etapa de fornecimento dos itens, na tesouraria do município, mediante cheque nominal ou 

depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da nota de liquidação de 

despesas e mediante a apresentação da nota fiscal; 

Prazo de vigência da ata de registro de preços: A Ata de Registro de Preços inicia

data de sua assinatura e vigorará por 12 meses, podendo ser prorrogada conforme Lei de 

A proposta de Preços deverá ser elaborada e impressa em papel branco, exclusivamente 

no formato tipo A4, orientação do papel retrato. O envelope da proposta de preços deverá ser 

em papel, preferencialmente em papel A4. 

As empresas deverão também trazer no dia do certame, o arquivo digital da proposta de 

preço. As empresas receberão juntamente com o edital o sistema de cotação a ser instalado, 

juntamente com o manual de instruções e o arquivo contendo os itens do certame.

 

 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
classe II de acordo com a classificação 

ABNT, na forma da lei 
MG até aterro industrial 

devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 
estabelecidas neste 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação, conforme 

Quaisquer despesas e encargos inerentes aos transportes correrão totalmente por conta 

: O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após cada 

etapa de fornecimento dos itens, na tesouraria do município, mediante cheque nominal ou 

após a emissão da nota de liquidação de 

: A Ata de Registro de Preços inicia-se na 

da conforme Lei de 

A proposta de Preços deverá ser elaborada e impressa em papel branco, exclusivamente 

no formato tipo A4, orientação do papel retrato. O envelope da proposta de preços deverá ser 

As empresas deverão também trazer no dia do certame, o arquivo digital da proposta de 

preço. As empresas receberão juntamente com o edital o sistema de cotação a ser instalado, 

ertame. 
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6.3.1 – As empresas deverão também trazer no dia do certame, o arquivo digital da proposta de 

preço. As empresas deverão solicitar o arquivo de proposta digital ao departamento de licitação 

através do e-mail: licitacao@coromandel.mg.gov.br

Patrick) informando a razão social e CNPJ

 

6.3.2 – Após  solicitado arquivo de proposta digital ao departamento de licitação, 

deverá baixar  prog

http://www.dardani.com.br/tempdownload/SetupCotacaoItens.rar

digital. O sistema irá gerar uma proposta de preço, na qual deverá ser 

proposta e a mesma deverá estar devidamente assinada pelo representante legal.
 

6.4 - Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio de fone: (34) 3841

208 ou por email: licitacao@coromandel.mg.gov.br.

 
7- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
 
7.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços 
de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro 
e realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste 
Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem como em seus Anexos, no 
local e hora, já determinados. 
7.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os inter
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática 
dos demais atos do certame, conforme item 03 deste Edital.
7.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão a
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
7.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua 
conferência e posterior rubrica. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
 
8.1 - O Pregoeiro procederá à a
classificará o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor Preço. 
8.2 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro convocará todos os autores para que participe dos 
lances verbais, qualquer que sejam os preços ofertados nas pro
8.2.1 - Os lances verbais serão iniciados pelo autor que apresentou o maior preço para o item na 
proposta escrita e seguido pelos demais na ordem decrescente e deverá ser obrigatoriamente 
inferior ao menor preço fixado na proposta escrita.
8.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
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As empresas deverão também trazer no dia do certame, o arquivo digital da proposta de 

preço. As empresas deverão solicitar o arquivo de proposta digital ao departamento de licitação 

licitacao@coromandel.mg.gov.br ( aos cuidados do pregoeiro (a) Nilda ou 

Patrick) informando a razão social e CNPJ da empresa. 

Após  solicitado arquivo de proposta digital ao departamento de licitação, 

baixar  programa através do link:

http://www.dardani.com.br/tempdownload/SetupCotacaoItens.rar para confecção da proposta 

O sistema irá gerar uma proposta de preço, na qual deverá ser informado a validade da 

proposta e a mesma deverá estar devidamente assinada pelo representante legal.

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio de fone: (34) 3841-1344 ramais 224, 227 e 

208 ou por email: licitacao@coromandel.mg.gov.br. 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços 
de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro 

as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste 
Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem como em seus Anexos, no 

No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática 
dos demais atos do certame, conforme item 03 deste Edital. 

Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão a
se início ao recebimento dos envelopes. 

Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 
classificará o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de MENOR PREÇO GLOBAL e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro convocará todos os autores para que participe dos 
lances verbais, qualquer que sejam os preços ofertados nas propostas escritas. 

Os lances verbais serão iniciados pelo autor que apresentou o maior preço para o item na 
proposta escrita e seguido pelos demais na ordem decrescente e deverá ser obrigatoriamente 
inferior ao menor preço fixado na proposta escrita. 

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à penalidade 

 

 

As empresas deverão também trazer no dia do certame, o arquivo digital da proposta de 

preço. As empresas deverão solicitar o arquivo de proposta digital ao departamento de licitação 

( aos cuidados do pregoeiro (a) Nilda ou 

Após  solicitado arquivo de proposta digital ao departamento de licitação,  o licitante 

rama através do link: 

para confecção da proposta 

informado a validade da 

proposta e a mesma deverá estar devidamente assinada pelo representante legal. 

1344 ramais 224, 227 e 

A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços 
de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro 

as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste 
Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem como em seus Anexos, no 

essados deverão comprovar, por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática 

dmitidos novos 

Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua 

bertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 
e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro convocará todos os autores para que participe dos 

Os lances verbais serão iniciados pelo autor que apresentou o maior preço para o item na 
proposta escrita e seguido pelos demais na ordem decrescente e deverá ser obrigatoriamente 

se o proponente à penalidade 
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constante do subitem 17 deste Edital.
8.4 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos a mesma será desclassificada.
8.5 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e 
ordenadas às ofertas para fornecimento do objeto definido neste Edital, exclusivamente pelo 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL.
8.6 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada, 
decidindo motivadamente a respeito.
8.7 - Sendo aceitável a menor oferta de preço pelo item, será verificado o atendimento das 
condições habilitatórias pelo licitante que a
8.8 - Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, o proponente será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.
8.9 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, e reabrirá a disputa 
durante o período de até trinta minutos, até que seja apurada uma proposta que atenda aos 
interesses do município, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adju
objeto. 
8.10 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes presentes.
8.11 - Em caso de divergência entre informaçõe
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
8.12 - Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
8.13 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes habilitados serão convocados, nos 
termos do § 2º do art. 45 da lei 8.666/93.
8.14 - Em relação aos critérios de desempate, considerando as prerrogativas legais pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte
estabelecido nos itens seguintes deste edital:
8.14.1 - Havendo lances, de microempresas ou empresas de pequeno porte
ou inferiores a 5% (cinco por cento) da 
facultado à microempresa ou empresa de pequeno porte o direito de alterar seu lance final, 
apresentado preço inferior àquela considerada vencedora do certame, nos termos do artigo 45, da 
Lei Complementar nº 123, de 07 de agosto de 2014;
8.14.2 - Não sendo exercido o direito de preferência nos termos do subitem anterior, no prazo de 
05 (cinco) minutos a contar do final dos lances ofertados, ou a não apresentação de proposta 
inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte
contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.
8.14.3 - O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente 
edital, somente se aplicara na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte

 
9 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
9.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados, 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação e objeto constante deste Edital e seus 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

constante do subitem 17 deste Edital. 
se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

ma será desclassificada. 
Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e 

ordenadas às ofertas para fornecimento do objeto definido neste Edital, exclusivamente pelo 
. 

eiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada, 
decidindo motivadamente a respeito. 

Sendo aceitável a menor oferta de preço pelo item, será verificado o atendimento das 
condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado. 

Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, o proponente será declarado 
lhe adjudicado o objeto. 

Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o 
minará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, e reabrirá a disputa 

durante o período de até trinta minutos, até que seja apurada uma proposta que atenda aos 
interesses do município, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adju

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes presentes.

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, 

por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes habilitados serão convocados, nos 
termos do § 2º do art. 45 da lei 8.666/93. 

Em relação aos critérios de desempate, considerando as prerrogativas legais pelas 
s ou empresas de pequeno porte, se o caso, deverá ser observado o regulamento 

estabelecido nos itens seguintes deste edital: 
microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores iguais 

ou inferiores a 5% (cinco por cento) da licitante originalmente melhor classificada no certame, será 
facultado à microempresa ou empresa de pequeno porte o direito de alterar seu lance final, 
apresentado preço inferior àquela considerada vencedora do certame, nos termos do artigo 45, da 

lementar nº 123, de 07 de agosto de 2014; 
Não sendo exercido o direito de preferência nos termos do subitem anterior, no prazo de 

05 (cinco) minutos a contar do final dos lances ofertados, ou a não apresentação de proposta 
sa ou empresa de pequeno porte, acarretará na preclusão e a 

contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.
O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente 

se aplicara na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar deste Pregão os interessados, PESSOAS JURÍDICAS, que atenderem a 

ências, inclusive quanto à documentação e objeto constante deste Edital e seus 

 

 

se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e 
ordenadas às ofertas para fornecimento do objeto definido neste Edital, exclusivamente pelo 

eiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada, 

Sendo aceitável a menor oferta de preço pelo item, será verificado o atendimento das 

Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, o proponente será declarado 

Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o 
minará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, e reabrirá a disputa 

durante o período de até trinta minutos, até que seja apurada uma proposta que atenda aos 
interesses do município, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes presentes. 

s contidas em documentação impressa e na 

Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
obrigatoriamente, 

por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes habilitados serão convocados, nos 

Em relação aos critérios de desempate, considerando as prerrogativas legais pelas 
, se o caso, deverá ser observado o regulamento 

, com valores iguais 
licitante originalmente melhor classificada no certame, será 

facultado à microempresa ou empresa de pequeno porte o direito de alterar seu lance final, 
apresentado preço inferior àquela considerada vencedora do certame, nos termos do artigo 45, da 

Não sendo exercido o direito de preferência nos termos do subitem anterior, no prazo de 
05 (cinco) minutos a contar do final dos lances ofertados, ou a não apresentação de proposta 

, acarretará na preclusão e a 
contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame. 

O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente 
se aplicara na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por 

, que atenderem a 
ências, inclusive quanto à documentação e objeto constante deste Edital e seus 
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Anexos. 
9.2 - Não poderão participar deste Pregão:
9.2.1 - Os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou em regime
9.2.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no País.
9.2.3 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidos com suspensão do dire
Municipal de Coromandel. 
9.3 - Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas:
9.3.1 - Que, apresentem mais de uma proposta para cada item específico ou que um de seus 
sócios seja servidor público municipal;
9.4 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por 
seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).
9.5 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em origi
acompanhada de cópia para ser conferida e autenticada pelo pregoeiro e/ou equipe de apoio no 
momento do credenciamento, ou por qualquer processo de cópia autenticada por meio de 
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa. As cópias autenti
devolvidas e não será permitida reprodução de cópias nos setores pertencentes a Prefeitura 
Municipal. 
 
10 - DA HABILITAÇÃO 
10.1 - O envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"
e hora determinados, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua parte externa, 
os dizeres: 
 

 
ENVELOPE II 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

 

Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos 
e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equip
atender o município de Coromandel
edital. 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

Não poderão participar deste Pregão: 
Os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 

Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas: 
Que, apresentem mais de uma proposta para cada item específico ou que um de seus 

nicipal; 
Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por 

seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s). 
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em origi

acompanhada de cópia para ser conferida e autenticada pelo pregoeiro e/ou equipe de apoio no 
momento do credenciamento, ou por qualquer processo de cópia autenticada por meio de 
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa. As cópias autenticadas não serão 
devolvidas e não será permitida reprodução de cópias nos setores pertencentes a Prefeitura 

O envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" deverá ser protocolado no local, dia 
amente lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua parte externa, 

ENVELOPE II – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a classificaçã
e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, na forma da lei 
10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro industrial 
devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equip
atender o município de Coromandel-mg, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

 

 

Os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores, 
de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
ito de licitar e contratar com a Prefeitura 

Que, apresentem mais de uma proposta para cada item específico ou que um de seus 

Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original 
acompanhada de cópia para ser conferida e autenticada pelo pregoeiro e/ou equipe de apoio no 
momento do credenciamento, ou por qualquer processo de cópia autenticada por meio de 

cadas não serão 
devolvidas e não será permitida reprodução de cópias nos setores pertencentes a Prefeitura 

deverá ser protocolado no local, dia 
amente lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua parte externa, 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
classe II de acordo com a classificação 

ABNT, na forma da lei 
MG até aterro industrial 

devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 
estabelecidas neste 
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 

 
10.1.1 - O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"
documentos: 
 

-Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista, Declaração, Qualificação Econômico Financeiro e 
Outros-  

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) - Contrato social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de 

seus administradores; quando se tratar de empresa pública será apresentada cópia das leis que a 

instituiu; em se tratando de Micro empreendedor Individual

poderá ser substituído pelo Certificado da condição de Micro empreendedor Individual

c) - Documento de identificação dos sócios da empresa com número do CPF e RG;

d) – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 

e) – Certidão Conjunta negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais;

f) - Certidão negativa ou positiva com efeito de negati

Fazenda Pública Estadual; 

g) - Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débito do Município Sede da Empresa 

(CND Municipal); 

h) - Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos T

i) - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial; expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica ou comprovante 

do plano de recuperação judicial/extrajudicial

j) - Declaração de que não emprega menor, conforme modelo contido no Anexo V;

 

k) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

k.2 - Comprovação da capacitação técnico

de capacidade técnica, fornecidos por Pessoa Juríd

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviços compatíveis com as 

características do objeto da presente licitação, comprovando já ter executado os serviços objeto 

do termo de referência, na quantidade mínima de 270 toneladas/mês.

 

k.3 - Comprovação da capacitação técnico

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", deverá conter os seguintes 

ídica, Fiscal, Trabalhista, Declaração, Qualificação Econômico Financeiro e 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

Contrato social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de 

se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de 

seus administradores; quando se tratar de empresa pública será apresentada cópia das leis que a 

instituiu; em se tratando de Micro empreendedor Individual- MEI, o contrato Social ou Estatuto 

poderá ser substituído pelo Certificado da condição de Micro empreendedor Individual

Documento de identificação dos sócios da empresa com número do CPF e RG; 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Certidão Conjunta negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais; 

Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos junto à Secretaria de Estado da 

Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débito do Município Sede da Empresa 

Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial; expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica ou comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente 

do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

Declaração de que não emprega menor, conforme modelo contido no Anexo V;

Comprovação da capacitação técnico-operacional: Apresentação de um ou mais atestados 

de capacidade técnica, fornecidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviços compatíveis com as 

características do objeto da presente licitação, comprovando já ter executado os serviços objeto 

quantidade mínima de 270 toneladas/mês. 

Comprovação da capacitação técnico-profissional: Mediante apresentação de Certidão de 

 

 

, deverá conter os seguintes 

ídica, Fiscal, Trabalhista, Declaração, Qualificação Econômico Financeiro e 

Contrato social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de 

se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de 

seus administradores; quando se tratar de empresa pública será apresentada cópia das leis que a 

ocial ou Estatuto 

poderá ser substituído pelo Certificado da condição de Micro empreendedor Individual- CCMEI; 

 

de Serviço (FGTS); 

Certidão Conjunta negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Relativos a Tributos 

 

va de débitos junto à Secretaria de Estado da 

Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débito do Município Sede da Empresa 

rabalhistas (CNDT); 

Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial; expedida pelo distribuidor 

da homologação/deferimento pelo juízo competente 

Declaração de que não emprega menor, conforme modelo contido no Anexo V; 

Apresentação de um ou mais atestados 

ica de Direito Público ou Privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviços compatíveis com as 

características do objeto da presente licitação, comprovando já ter executado os serviços objeto 

ediante apresentação de Certidão de 
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Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente ou da sede do licitante, nos termos 

da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ ou membros da equipe técnica 

que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 

relativo à execução dos serviços. 

 

k.4 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe té

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato social/ estatuto soci

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

 

k.5 - No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior 

poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada por escrito pela CONTRATANTE.

 

l - Licenciamento ambiental do processo de transporte e deposição final do resíduo de acordo com 

a prestação do serviço solicitado, conforme Legislação Ambiental vigente. (Deliberação Normativa 

COPAM nº 217 de 06/12/2017, conforme listagem de atividades descritiva)

 

 

 

10.1.2 - Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que 

analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o 

certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do 

parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93. Caso constatada a participação de 

sócio em mais de uma empresa licitante, estas serão inabilitadas, podendo, ainda, serem 

declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública;

* Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome do licitante 

que se habilita para o certame: 

- Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

-Se o licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

- Serão dispensados da filial aqueles documentos que pela própria

forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos que não informarem a descrição da data de validade, serão válidos por 90 dias a 
partir da data de emissão. 
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CAT, expedida pelo CREA da região pertinente ou da sede do licitante, nos termos 

em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ ou membros da equipe técnica 

que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato social/ estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

o o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior 

poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

aprovada por escrito pela CONTRATANTE. 

Licenciamento ambiental do processo de transporte e deposição final do resíduo de acordo com 

a prestação do serviço solicitado, conforme Legislação Ambiental vigente. (Deliberação Normativa 

2017, conforme listagem de atividades descritiva) 

Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que 

njunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o 

certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do 

parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93. Caso constatada a participação de 

sócio em mais de uma empresa licitante, estas serão inabilitadas, podendo, ainda, serem 

declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública; 

* Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome do licitante 

Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

Se o licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

Serão dispensados da filial aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

Os documentos que não informarem a descrição da data de validade, serão válidos por 90 dias a 

 

 

CAT, expedida pelo CREA da região pertinente ou da sede do licitante, nos termos 

em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ ou membros da equipe técnica 

que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 

cnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 

al; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior 

poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

Licenciamento ambiental do processo de transporte e deposição final do resíduo de acordo com 

a prestação do serviço solicitado, conforme Legislação Ambiental vigente. (Deliberação Normativa 

Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que 

njunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o 

certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do 

parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93. Caso constatada a participação de um mesmo 

sócio em mais de uma empresa licitante, estas serão inabilitadas, podendo, ainda, serem 

* Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome do licitante 

Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

natureza, comprovadamente 

Os documentos que não informarem a descrição da data de validade, serão válidos por 90 dias a 
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10.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
10.2.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
10.2.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos o pregoeiro considerará o proponente INABILITADO.
10.2.2.1 – 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, desde que não alterem a formulação da proposta; é facultado o saneamento da 
documentação declaratória na própria sessão;
10.2.2.2 – Para efeito de saneamento, a correção da falha formal poderá ser desencadeada 
durante a realização da própria sessão pública,
documento (s) ou com verificação desenvolvida por meio eletrônico, ou ainda, por qualquer outro 
método que venha a produzir efeito indispensável;  
10.2.3 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal no caso de 
pequeno porte, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a sua regularização, prorrogável por 
igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, nos termos do § 1º, art. 
43, do mesmo dispositivo legal. 
10.2.4 - A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicará decadência 
do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para assinatura da 
termos do art. 43, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.
10.2.5 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devend
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá peticionar por escrito contra o ato convocatório.
11.1.1 - A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverá ser dirigida ao Pregoeiro 
por meio eletrônico, via internet no e
 
12- DOS RECURSOS 
12.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 
corridos. 
12.2 - Em casos especiais, quando complexas as questões debat
àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para 
apresentar contra razões em igual número de dias, qu
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.3 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
12.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insus
aproveitamento. 
12.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 
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DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
os protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

anexos o pregoeiro considerará o proponente INABILITADO.
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 
esde que não alterem a formulação da proposta; é facultado o saneamento da 

documentação declaratória na própria sessão; 
Para efeito de saneamento, a correção da falha formal poderá ser desencadeada 

durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento de 
documento (s) ou com verificação desenvolvida por meio eletrônico, ou ainda, por qualquer outro 
método que venha a produzir efeito indispensável;   

Havendo restrição quanto à regularidade fiscal no caso de microempresa ou empresa de 
, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a sua regularização, prorrogável por 

igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, nos termos do § 1º, art. 

A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicará decadência 
do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação nos 
termos do art. 43, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

derá peticionar por escrito contra o ato convocatório. 
A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverá ser dirigida ao Pregoeiro 

por meio eletrônico, via internet no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br. 

s os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 

Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá, 
àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para 
apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

lhes assegurada vista imediata dos autos. 
O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insus

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 

 

 

os protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
anexos o pregoeiro considerará o proponente INABILITADO. 

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 

esde que não alterem a formulação da proposta; é facultado o saneamento da 

Para efeito de saneamento, a correção da falha formal poderá ser desencadeada 
com a apresentação, encaminhamento de 

documento (s) ou com verificação desenvolvida por meio eletrônico, ou ainda, por qualquer outro 

croempresa ou empresa de 
, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a sua regularização, prorrogável por 

igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, nos termos do § 1º, art. 

A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicará decadência 
do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

, ou revogar a licitação nos 

O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo 
o a licitante retirá-lo, após aquele 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverá ser dirigida ao Pregoeiro 

s os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 

idas, o Pregoeiro concederá, 
àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para 

e começarão a correr do término do prazo 

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 
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Secretaria Municipal de Finanças de Coromandel, sob a responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de 
Apoio. 
12.6 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
 
13- DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1-A contratação com os detentores da ata será formalizada por intermédio de instrumento 
contratual ou emissão de nota de empenho de de
da Lei 8.666/93; 
13.2- O contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura, até o recebimento definitivo do 
seu objeto, admitido a prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8666/93;
13.3- Todo e qualquer pedido de alteração do contrato/nota de empenho oriundo deste edital 
será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou 
não do pedido; 
13.4- A existência de preços registrados não obriga a admini
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação 
em igualdade de condições. 
13. 5 - Requisitos para a assinatura do contrato:

13.5.1 - Apresentar Laudo de Ensaio de resistência do material fornecido.

 
14 - DO PAGAMENTO 

 
14.1 - Condições de Pagamento: O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, 

serviços prestado pela empresa vencedora

tesouraria do município, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da 

proponente, sempre após a emissão da nota de liquidação de despesas e mediante a 

apresentação da nota fiscal; 

14.2 - Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será contado 
novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação.
 
15 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
15.1 - No caso de eventual prorrogação da ata de registro

não superior a um ano, não se restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação, sob 

pena de se infringirem os princípios que regem o procedimento licitatório, indicados no Art. 3º, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

15.2 - Os preços registrados podem ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a 

Administração, promover a negociação junto aos fornecedores

contidas na alínea “d” do inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93.

 
16 - DA EXECUÇÃO E DA ENTREGA 
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Secretaria Municipal de Finanças de Coromandel, sob a responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de 

diata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A contratação com os detentores da ata será formalizada por intermédio de instrumento 

contratual ou emissão de nota de empenho de despesa, observando o disposto no & 2° do art. 62 

O contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura, até o recebimento definitivo do 
seu objeto, admitido a prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8666/93;

Todo e qualquer pedido de alteração do contrato/nota de empenho oriundo deste edital 
será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou 

A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que 
lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação 

Requisitos para a assinatura do contrato: 

Apresentar Laudo de Ensaio de resistência do material fornecido. 

O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, 

empresa vencedora, obedecendo a disponibilização financeira, na 

tesouraria do município, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da 

proponente, sempre após a emissão da nota de liquidação de despesas e mediante a 

Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será contado 
novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação. 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
No caso de eventual prorrogação da ata de registro de preços, dentro do prazo de vigência 

não superior a um ano, não se restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação, sob 

pena de se infringirem os princípios que regem o procedimento licitatório, indicados no Art. 3º, da 

Os preços registrados podem ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a 

Administração, promover a negociação junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

 

 

Secretaria Municipal de Finanças de Coromandel, sob a responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de 

diata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

A contratação com os detentores da ata será formalizada por intermédio de instrumento 
spesa, observando o disposto no & 2° do art. 62 

O contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura, até o recebimento definitivo do 
seu objeto, admitido a prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8666/93; 

Todo e qualquer pedido de alteração do contrato/nota de empenho oriundo deste edital 
será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou 

stração a firmar as contratações que 
lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação 

O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, referente aos 

, obedecendo a disponibilização financeira, na 

tesouraria do município, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da 

proponente, sempre após a emissão da nota de liquidação de despesas e mediante a 

Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será contado 

de preços, dentro do prazo de vigência 

não superior a um ano, não se restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação, sob 

pena de se infringirem os princípios que regem o procedimento licitatório, indicados no Art. 3º, da 

Os preços registrados podem ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a 

, observadas as disposições 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

– ADM 2021/2024 
 
 

 

 

16.1 - A execução da Ata de Registro de Preços iniciará na data de sua assinatura e terá vigência de 

12(doze) meses. 

16.2 - O Prazo para assinatura do Contrato ou Ata pela empresa vencedora será de no máximo 05 

(cinco) dias após a emissão e convocação para assinatura.

16.3 - Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato e ou emissão 

da autorização de fornecimento e/ou ordem de serviços.

16.4 - A execução de cada etapa dos serviços será efetuada pela CONTRATADA somente após a 

assinatura do respectivo termo contratual ou a disponibilização de documento equivalente (Nota 

de Empenho). 

16.5 - A CONTRATANTE ou à sua ordem, gerenciará obrigatoriamente a execução do contrato e 

fiscalizará a execução, controlando o perfeito andamento dos serviços, que deverá ser 

exclusivamente no interesse da CONTRATANTE, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão

sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando

rejeitar os serviços que, a seu critério não for considerado satisfatório. 

16.6 - A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do pactuado ficará a cargo 

Obras, Serviços Públicos, Planejamento Urbano e Infraestrutura Rural, sendo oportunamente 

designado um fiscal representante. 

16.7 - A fiscalização por parte do órgão responsável não eximirá a CONTRATADA das 

responsabilidades previstas no Códi

Coromandel-MG ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários na execução do contrato.

 

17 - DAS PENALIDADES 
17.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das segu
penalidades: 
I - Advertência, por escrito; 
II - Multa, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da proposta;
III - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Coromandel. 
 
18- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
18.1 – Na licitação por registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
 
19 – SUBCONTRATAÇÃO 
19.1 – O futuro contrato oriundo desta licitação não poderá ser cedido, transferido ou 
subcontratado para terceiros, total ou parcialmente, sem prévio consentimento da
contratante. 
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A execução da Ata de Registro de Preços iniciará na data de sua assinatura e terá vigência de 

O Prazo para assinatura do Contrato ou Ata pela empresa vencedora será de no máximo 05 

(cinco) dias após a emissão e convocação para assinatura. 

Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato e ou emissão 

ção de fornecimento e/ou ordem de serviços. 

A execução de cada etapa dos serviços será efetuada pela CONTRATADA somente após a 

assinatura do respectivo termo contratual ou a disponibilização de documento equivalente (Nota 

ATANTE ou à sua ordem, gerenciará obrigatoriamente a execução do contrato e 

fiscalizará a execução, controlando o perfeito andamento dos serviços, que deverá ser 

exclusivamente no interesse da CONTRATANTE, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão

sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando

rejeitar os serviços que, a seu critério não for considerado satisfatório.  

A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do pactuado ficará a cargo 

Obras, Serviços Públicos, Planejamento Urbano e Infraestrutura Rural, sendo oportunamente 

designado um fiscal representante.  

A fiscalização por parte do órgão responsável não eximirá a CONTRATADA das 

responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar ao Município de 

MG ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários na execução do contrato.

O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das segu

Multa, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da proposta; 
Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Na licitação por registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 

á exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

O futuro contrato oriundo desta licitação não poderá ser cedido, transferido ou 
subcontratado para terceiros, total ou parcialmente, sem prévio consentimento da

 

 

A execução da Ata de Registro de Preços iniciará na data de sua assinatura e terá vigência de 

O Prazo para assinatura do Contrato ou Ata pela empresa vencedora será de no máximo 05 

Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato e ou emissão 

A execução de cada etapa dos serviços será efetuada pela CONTRATADA somente após a 

assinatura do respectivo termo contratual ou a disponibilização de documento equivalente (Nota 

ATANTE ou à sua ordem, gerenciará obrigatoriamente a execução do contrato e 

fiscalizará a execução, controlando o perfeito andamento dos serviços, que deverá ser 

exclusivamente no interesse da CONTRATANTE, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão 

sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de 

A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do pactuado ficará a cargo da Gestão de 

Obras, Serviços Públicos, Planejamento Urbano e Infraestrutura Rural, sendo oportunamente 

A fiscalização por parte do órgão responsável não eximirá a CONTRATADA das 

go Civil e dos danos que vier a causar ao Município de 

MG ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários na execução do contrato. 

O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das seguintes 

Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

Na licitação por registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 

O futuro contrato oriundo desta licitação não poderá ser cedido, transferido ou 
subcontratado para terceiros, total ou parcialmente, sem prévio consentimento da outra parte 
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20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
20.2 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Coromandel o direito de no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
20.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.
20.4 - Os proponentes são responsáveis pel
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência do licitante, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoe
20.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
administração, pelo prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
20.7 - Não havendo expediente ou o
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.8 - Fazem parte integrante do presente Edital:
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo de Credenciamento Específico;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Sup
Habilitação; 
Anexo V - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Anexo VII - Minuta da Futura Ata de Registro de Preços
20.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos n
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de Coromandel.
20.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas n
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, no endereço 
mencionado do preâmbulo do presente edital.
20.11 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.12 - Aos casos omissos aplicar-se
20.13- Cópias do edital e de seus anexos serão fornecidos pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

das 07h00min às 17h00min, no Setor de Licitações, localizado na

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

o à Prefeitura Municipal de Coromandel o direito de no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

m todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

Após apresentação da proposta, não caberá desistência do licitante, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
administração, pelo prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer motivo superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

o Pregoeiro em contrário. 
Fazem parte integrante do presente Edital: 

Modelo de Proposta de Preços; 
Modelo de Credenciamento Específico; 

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à 

Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP 

Ata de Registro de Preços; 
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se

á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de Coromandel. 

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, no endereço 
mencionado do preâmbulo do presente edital. 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
se-á as demais disposições constantes da legislação vigente.

edital e de seus anexos serão fornecidos pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

das 07h00min às 17h00min, no Setor de Licitações, localizado na Rua Artur Ber

 

 

É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

o à Prefeitura Municipal de Coromandel o direito de no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

m todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

a fidelidade e legitimidade das informações e dos 

Após apresentação da proposta, não caberá desistência do licitante, salvo por motivo justo 

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

licitar e contratar com a 
administração, pelo prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

correndo qualquer motivo superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

erveniente Impeditivo à 

se-á o dia do início 
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

a interpretação do 
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, no endereço 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
á as demais disposições constantes da legislação vigente. 

edital e de seus anexos serão fornecidos pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

Rua Artur Bernardes, 170 – 
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Centro, Coromandel-MG, caso o interessado queira cópia e GRATUITAMENTE por intermédio de 

cópia virtual, devendo o mesmo trazer pen drive ou mídia similar. Demais informações poderão 

ser obtidas pelo telefone (34) 3841-

20.14. O edital poderá ainda ser solicitado através do email: 
ou acessado pelo site www.coromandel.mg.gov.br.
20.15 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da 
Coromandel-MG, com exclusão de qualquer outro.
 
 
Coromandel/MG, 30 de Junho de 2022.
 
 
 
 
 

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
Prefeito Municipal de Coromandel

Gestor Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente

Diretor de Gestão de Finanças e Licitação
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, caso o interessado queira cópia e GRATUITAMENTE por intermédio de 

cópia virtual, devendo o mesmo trazer pen drive ou mídia similar. Demais informações poderão 

-1344. 

derá ainda ser solicitado através do email: licitacao@coromandel.mg.gov.br
ou acessado pelo site www.coromandel.mg.gov.br. 

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da 
MG, com exclusão de qualquer outro. 

de Junho de 2022. 

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 
Prefeito Municipal de Coromandel 

 
 

 

 

LEONARDO DE MOURA RAMOS 

Gestor Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente 

 

 

 
 

CAIRON DAIREL SILVA 

Diretor de Gestão de Finanças e Licitação 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, caso o interessado queira cópia e GRATUITAMENTE por intermédio de 

cópia virtual, devendo o mesmo trazer pen drive ou mídia similar. Demais informações poderão 

licitacao@coromandel.mg.gov.br 

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Comarca de 
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Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos 
e critérios preconizados pela Associação Bras
10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 
atender o município de Coromandel
edital. 

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

1.1. A contratação do serviço se faz necessária 
provenientes da coleta do resíduo sólido urbano da classe II do M
função do município não dispor de aterro sanitário em condições de receber esses resíduos 
conforme normas estabelecidas pela legislação vigente; considerando ainda a necessidade de dar 
correto destino aos resíduos domiciliares
preservação ambiental, ainda em cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta e Inquérito Civil 
nº 0193.16.000461.3 firmado entre o Município e o Ministério Público. 
licitatório deverá ser levada em consideração, em todos os termos, também os itens, natureza, 
economicidade e a finalidade dos serviços a serem contratados.

 

2. DO OBJETO 

 

2.1 Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos urbanos 

preconizados pela associação brasileira de normas técnicas 

estação de transbordo do município de Coromandel/MG até aterro industrial devidamente 
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- ANEXO I - 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a classificação 
e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, na forma da lei 
10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro industrial 
devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 
atender o município de Coromandel-mg, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação do serviço se faz necessária para correta destinação final dos resíduos 
provenientes da coleta do resíduo sólido urbano da classe II do Município de Coromandel/MG, em 
função do município não dispor de aterro sanitário em condições de receber esses resíduos 
conforme normas estabelecidas pela legislação vigente; considerando ainda a necessidade de dar 
correto destino aos resíduos domiciliares, principalmente por questões de saúde pública e 
preservação ambiental, ainda em cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta e Inquérito Civil 
nº 0193.16.000461.3 firmado entre o Município e o Ministério Público. No procedimento 

em consideração, em todos os termos, também os itens, natureza, 
economicidade e a finalidade dos serviços a serem contratados. 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final ambientalmente 

idos urbanos – classe II, de acordo com a classificação e critérios 

preconizados pela associação brasileira de normas técnicas – ABNT, na forma da lei 10.004, da 

estação de transbordo do município de Coromandel/MG até aterro industrial devidamente 

 

 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
classe II de acordo com a classificação 

ABNT, na forma da lei 
MG até aterro industrial 

devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para 
estabelecidas neste 

para correta destinação final dos resíduos 
unicípio de Coromandel/MG, em 

função do município não dispor de aterro sanitário em condições de receber esses resíduos 
conforme normas estabelecidas pela legislação vigente; considerando ainda a necessidade de dar 

, principalmente por questões de saúde pública e 
preservação ambiental, ainda em cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta e Inquérito Civil 

No procedimento 
em consideração, em todos os termos, também os itens, natureza, 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final ambientalmente 

classe II, de acordo com a classificação e critérios 

ABNT, na forma da lei 10.004, da 

estação de transbordo do município de Coromandel/MG até aterro industrial devidamente 
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licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para atender as 

necessidades do município de Coromandel/MG, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

 

2.2 - ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DO OBJETO

Vide tabela abaixo: 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

1 Serviço de recolhimento 

e disposição final de 

Resíduos Sólidos 

Urbanos  (Classe II) em 

Aterro Industrial 

devidamente licenciado 

por Órgão competentes

2 Serviço de

em veículo especializado 

que comporte 02 (duas) 

caixas Roll on / Roll off 

com no mínimo 36 m

em Carreta  Julieta para 

disposição final de 

resíduos sólidos da 

classe II, em Aterro 

Industrial devidamente 

licenciado. 

3 Serviço de Locação de 

caixa Roll on / Roll off 

com capacidade mínima 

de 36 m3 
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do pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para atender as 

necessidades do município de Coromandel/MG, conforme condições, quantidades e exigências 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DO OBJETO 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

Serviço de recolhimento 

e disposição final de 

Resíduos Sólidos 

Urbanos  (Classe II) em 

Aterro Industrial 

devidamente licenciado 

por Órgão competentes 

 

 

 

 

 

Kg 6.480.000

Serviço de Transporte 

em veículo especializado 

que comporte 02 (duas) 

caixas Roll on / Roll off 

com no mínimo 36 m3 

em Carreta  Julieta para 

disposição final de 

resíduos sólidos da 

classe II, em Aterro 

Industrial devidamente 

licenciado.  

 

 

 

 

 

 

SE 

o de Locação de 

caixa Roll on / Roll off 

com capacidade mínima 

 

 

SE 

 

 

do pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para atender as 

necessidades do município de Coromandel/MG, conforme condições, quantidades e exigências 

QUANTIDADE 

 

 

 

 

 

6.480.000 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

24 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

– ADM 2021/2024 
 
 

 

2.3 - O custo estimado para a presente contratação é de 

Quinhentos Mil e Oitocentos e Sessenta e Três 

2.3.1 -O custo estimado foi apu

administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e em 

pesquisas de mercado. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 - Todo serviço escopo deste Processo exige

alcance  de tal desiderato, exige-se os requisitos e documentos abaixo:

3.2 - Documentação atualizada, referente ao Licenciamento ambiental do processo de transporte 
e deposição final do resíduo de acordo com a prestação do s
Ambiental vigente. (Deliberação Normativa COPAM nº 217 de 06/12/2017, conforme listagem de 
atividades descritiva) 

 

 3.3 - Capacitação técnico-operacional 

3.3.1 - Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por Pessoas 

Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de serviços compatíveis com as características do objeto da presente licitação, 

comprovando já ter executado os serviços objeto do termo de referência, na quantidade mínima 

de 270 (duzentos e setenta) toneladas/mês.

 3.4 - Capacitação técnico-profissional

3.4.1 - Mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico

Região pertinente ou da sede do licitante, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 

3.4.2 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,

intermédio de contrato social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com o licitante, ou co

futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

3.4.3 - No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior 

poderão ser substituídos por profissionais de ex

substituição seja aprovada por escrito pela CONTRATANTE.
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O custo estimado para a presente contratação é de R$ 2.500.863,00 

Quinhentos Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais); 

O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 

administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e em 

CONTRATAÇÃO 

Todo serviço escopo deste Processo exige respostas rápidas e eficazes,  para garantir o 

os requisitos e documentos abaixo: 

Documentação atualizada, referente ao Licenciamento ambiental do processo de transporte 
e deposição final do resíduo de acordo com a prestação do serviço solicitado, conforme Legislação 
Ambiental vigente. (Deliberação Normativa COPAM nº 217 de 06/12/2017, conforme listagem de 

operacional – Atestado de Capacidade da Empresa 

u mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por Pessoas 

Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de serviços compatíveis com as características do objeto da presente licitação, 

ovando já ter executado os serviços objeto do termo de referência, na quantidade mínima 

(duzentos e setenta) toneladas/mês. 

profissional 

Mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico- CAT, expedida pelo CREA d

Região pertinente ou da sede do licitante, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução dos serviços. 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

se como tal, para fins deste certame, o sócio que promove seu vínculo por 

intermédio de contrato social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior 

poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada por escrito pela CONTRATANTE. 

 

 

 ( Dois Milhões, 

rado a partir de mapa de preços constante do processo 

administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e em 

para garantir o 

Documentação atualizada, referente ao Licenciamento ambiental do processo de transporte 
erviço solicitado, conforme Legislação 

Ambiental vigente. (Deliberação Normativa COPAM nº 217 de 06/12/2017, conforme listagem de 

 

u mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por Pessoas 

Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de serviços compatíveis com as características do objeto da presente licitação, 

ovando já ter executado os serviços objeto do termo de referência, na quantidade mínima 

CAT, expedida pelo CREA da 

Região pertinente ou da sede do licitante, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que 

execução dos serviços.  

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

o sócio que promove seu vínculo por 

intermédio de contrato social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

m declaração de compromisso de vinculação contratual 

da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior 

periência equivalente ou superior, desde que a 
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4. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.1 - Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse escopo de trabalho, desenvolver todos os

serviços inerentes à gestão de resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) dos

municípios participantes deste Processo,

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 - Determinação das características

 5.1.1 - Quanto à coleta, armazenamento temporário e transporte para destinação final dos

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos).

5.1.2 - Caberá à CONTRATADA a 

transbordo, seja um espaço físico

armazenamento temporário dos resíduos

pelo Município (transbordo), para posterior

5.1.3 - Caso já exista local para armazenamento temporário, a CONTRATADA deverá verificar se

ele é adequado e seguro, devendo realizar ou recomendar os ajustes necessários, se for o

5.1.4 - Caso não exista a estrutura

Município na estruturação de uma estação de transbordo ou de uma área adequada para

disponibilização de contêineres/caçambas, que não deverão ter capacidade inferior a 36m

5.2 - Local de Armazenamento e Coleta dos Resíduos Sólidos:

5.2.1 - A Unidade de Transbordo está localizada na Fazenda Samambaia, lugar denominado 

“Terra Preta”, coordenadas lat – 18º 26’ 59,96” lon 

Centro da Cidade de Coromandel

Viário por 1,6 km, daí volve à esquerda seguindo pelo referido Anel Viário seguindo em sentido 

Paracatú-MG por estrada vicinal seguindo por 2,8km, daí volve a esquerda por estrada vicinal por 

mais 200 metros, até o portão de entrada da referida p

 5.3 - Armazenamento temporário

a) Garantir a existência de estrutura

contêineres/caçambas de no mínimo

sólidos classe II domésticos (não

posterior coleta e transporte para sua destinação final;

b) Busca contínua de técnicas e métodos para otimização e eficiência dos serviços

c) Prestação de esclarecimentos técnicos

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
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CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse escopo de trabalho, desenvolver todos os

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) dos

Processo, visando atingir os resultados e o desempenho.

 

das características técnicas necessárias à realização dos serviços,

Quanto à coleta, armazenamento temporário e transporte para destinação final dos

II domésticos (não perigosos). 

 responsabilidade de garantir a existência de

físico ou disponibilização de contêineres/caçambas

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos)

posterior coleta e transporte para sua destinação

Caso já exista local para armazenamento temporário, a CONTRATADA deverá verificar se

ele é adequado e seguro, devendo realizar ou recomendar os ajustes necessários, se for o

estrutura mencionada acima, a CONTRATADA dever

Município na estruturação de uma estação de transbordo ou de uma área adequada para

disponibilização de contêineres/caçambas, que não deverão ter capacidade inferior a 36m

Local de Armazenamento e Coleta dos Resíduos Sólidos: 

A Unidade de Transbordo está localizada na Fazenda Samambaia, lugar denominado 

18º 26’ 59,96” lon – 47º 10’ 28,52”, partindo da Rodoviária no 

Centro da Cidade de Coromandel-MG pela Avenida Governador Israel Pinheiro sen

Viário por 1,6 km, daí volve à esquerda seguindo pelo referido Anel Viário seguindo em sentido 

MG por estrada vicinal seguindo por 2,8km, daí volve a esquerda por estrada vicinal por 

mais 200 metros, até o portão de entrada da referida propriedade 

temporário: 

estrutura de transbordo, seja um espaço físico ou disponibilização

mínimo 36m3 cada, para armazenamento temporário

não perigosos) recolhidos pelo Município (transbordo),

sua destinação final; 

Busca contínua de técnicas e métodos para otimização e eficiência dos serviços

técnicos acerca de seus serviços, sempre que solicitada;

 

 

Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse escopo de trabalho, desenvolver todos os 

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) dos 

desempenho. 

serviços, sendo: 

Quanto à coleta, armazenamento temporário e transporte para destinação final dos 

de estrutura de 

contêineres/caçambas3 para 

perigosos) recolhidos 

destinação final. 

Caso já exista local para armazenamento temporário, a CONTRATADA deverá verificar se 

ele é adequado e seguro, devendo realizar ou recomendar os ajustes necessários, se for o caso. 

deverá orientar o 

Município na estruturação de uma estação de transbordo ou de uma área adequada para 

disponibilização de contêineres/caçambas, que não deverão ter capacidade inferior a 36m3 cada. 

A Unidade de Transbordo está localizada na Fazenda Samambaia, lugar denominado 

47º 10’ 28,52”, partindo da Rodoviária no 

MG pela Avenida Governador Israel Pinheiro sentido Anel 

Viário por 1,6 km, daí volve à esquerda seguindo pelo referido Anel Viário seguindo em sentido 

MG por estrada vicinal seguindo por 2,8km, daí volve a esquerda por estrada vicinal por 

disponibilização de 

temporário dos resíduos 

(transbordo), para 

Busca contínua de técnicas e métodos para otimização e eficiência dos serviços prestados; 

solicitada; 
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d) Acompanhamento e assessoramento

tratar de assuntos que envolvam a gestão de resíduos sólidos do

  
5.4 - Operação de coleta e transporte

5.4.1 - A coleta dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) no local de transbordo

visa garantir que estruturas como lixão e aterros irregulares sejam extintas e as áreas onde

funcionavam sejam recuperadas. Para

realização das seguintes atividades:

5.4.2 - Caso sejam disponibilizados

estes equipamentos deverão estar devidamente

5.4.3 Organizar equipe multidisciplinar

temporário, transporte e destinação

5.4.4 Manter controle quantitativo acerca dos resíduos sólidos classe II domésticos (não

perigosos) coletados e tratados; 

5.4.5 Atender com rapidez os cont

emergenciais. 

 

5.5 Operação de destinação

5.5.1 A destinação final de resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) em local

adequado, licenciado e plenamente

controle de proteção ambiental e proteção à saúde pública, bem como a não

solo, do lençol freático, das águas superficiais e da atmosfera. Essa

controle da proliferação de vetores de doenças e não apr

consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA a

5.5.2 Coletar regularmente os resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos)

local de transbordo e transportá-lo adequa

para destinação final; 

5.5.2.1 Realizar a pesagem mediante comprovação do veículo utilizado para o transporte dos 

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) antes e depois do carregamento dos 

resíduos, no local de destinação final;

5.5.2.2 Entregar ao Município as certidões/comprovantes de destinação

sólidos classe II domésticos (não perigosos)

 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

assessoramento da CONTRATANTE em reuniões com

tratar de assuntos que envolvam a gestão de resíduos sólidos do Município. 

transporte. 

uos sólidos classe II domésticos (não perigosos) no local de transbordo

visa garantir que estruturas como lixão e aterros irregulares sejam extintas e as áreas onde

Para a consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA

ização das seguintes atividades: 

disponibilizados caçambas ou contêineres como estrutura

estar devidamente licenciados para tal. 

multidisciplinar para atender as demandas de coleta, 

destinação final dos resíduos sólidos classe II domésticos (não

Manter controle quantitativo acerca dos resíduos sólidos classe II domésticos (não

Atender com rapidez os contatos do CONTRATANTE, visando suprir demandas

destinação final. 

A destinação final de resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) em local

plenamente regular, visa garantir o confinamento seguro

controle de proteção ambiental e proteção à saúde pública, bem como a não contaminação do 

solo, do lençol freático, das águas superficiais e da atmosfera. Essa medida ainda ajuda no 

controle da proliferação de vetores de doenças e não apresenta risco de desabamentos. Para a 

consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA a realização das seguintes atividades:

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos)

lo adequadamente e com segurança até o local pré

Realizar a pesagem mediante comprovação do veículo utilizado para o transporte dos 

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) antes e depois do carregamento dos 

final; 

as certidões/comprovantes de destinação adequada dos

domésticos (não perigosos) coletados. 

 

 

com terceiros para 

uos sólidos classe II domésticos (não perigosos) no local de transbordo 

visa garantir que estruturas como lixão e aterros irregulares sejam extintas e as áreas onde 

CONTRATADA a 

estrutura de transbordo, 

 armazenamento 

domésticos (não perigosos); 

Manter controle quantitativo acerca dos resíduos sólidos classe II domésticos (não 

atos do CONTRATANTE, visando suprir demandas 

A destinação final de resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) em local 

uro em  termos de 

contaminação do 

medida ainda ajuda no 

risco de desabamentos. Para a 

atividades: 

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) dispostos no 

local pré-definido 

Realizar a pesagem mediante comprovação do veículo utilizado para o transporte dos 

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) antes e depois do carregamento dos 

adequada dos resíduos 
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Além das obrigações descritas

Referência, são obrigações da CONTRATADA:

6.1.1 - Apresentar as Licenças Ambientais exigidas
vigentes; 

6.1.2 - Coletar e transportar os resíduos

com veículo adequado e seguro para

6.1.2.1 Ser a responsável por todo

sólidos objeto da Licitação, ainda que execute

pela CONTRATANTE; 

6.1.3 - Fazer a pesagem dos veículos
de destinação final; 

6.1.4 - Garantir que o aterro sanitário, para recebimento dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

CLASSE II domésticos (não perigosos), esteja semp

contratual; 

6.1.5 - Substituir os equipamentos e/ou serviços no prazo

no caso de acidente incêndio, roubo, furto ou defeitos mecânicos, que demandem um tempo

maior para sua manutenção, com vistas a

6.1.6 - Ser responsável pela manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos utilizados na

operação, sem ônus para o CONTRATANTE, e forma a garantir que não ocorram atrasos nos

serviços aos Municípios; 

6.1.7 - Responsabilizar-se pelas despesas de combustível, lubrificantes, filtros de óleo e ar dos

equipamentos inerentes à prestação

execução do contrato; 

6.1.8 - Elaborar cronograma mensal de coletas a serem realizadas no Município para avaliação e

aprovação do responsável pelo Contrato no Município;

6.1.9 -Providenciar operador devidamente

equipamentos, podendo o CONTRATANTE recusa

carregamento e transporte for de responsabilidade do município;

6.1.10 -Entregar serviços em perfeitas

6.1.11 -Manter durante toda a execução do contrato os requisitos de habilitação exigidos

Edital e anexos; 

6.1.12 -Garantir a qualidade no relacionamento entre

Emitir relatório mensal, nos termos do item 10 deste Termo de Referência, que balizará a

medição de seus serviços para posterior liquidação

6.1.13 -Assegurar o CONTRATANTE

contratados. 
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CONTRATADA 

descritas no Contrato e das demais descritas neste Termo

CONTRATADA: 

icenças Ambientais exigidas pelo Edital e anexos, sempre que

resíduos sólidos urbanos – classe II domésticos (não

para tanto; 

todo tratamento, cobertura e destinação final

que execute uma subcontratação, desde que seja autorizadO 

dos veículos usados no transporte na chegada e saída do aterro Sanitário 

Garantir que o aterro sanitário, para recebimento dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

CLASSE II domésticos (não perigosos), esteja sempre regular e apto à execução do objeto

Substituir os equipamentos e/ou serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas

no caso de acidente incêndio, roubo, furto ou defeitos mecânicos, que demandem um tempo

ão, com vistas a garantir a continuidade da execução do contrato;

Ser responsável pela manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos utilizados na

operação, sem ônus para o CONTRATANTE, e forma a garantir que não ocorram atrasos nos

se pelas despesas de combustível, lubrificantes, filtros de óleo e ar dos

prestação dos serviços, com vistas a garantir a continuidade

al de coletas a serem realizadas no Município para avaliação e

pelo Contrato no Município; 

devidamente habilitado e qualificado para

equipamentos, podendo o CONTRATANTE recusa-lo mediante justificativa, exceto quando o

responsabilidade do município; 

perfeitas condições de aceitação e segurança; 

Manter durante toda a execução do contrato os requisitos de habilitação exigidos

relacionamento entre os seus funcionários e os usuários;

Emitir relatório mensal, nos termos do item 10 deste Termo de Referência, que balizará a

posterior liquidação e pagamento; 

CONTRATANTE o direito de fiscalizar e acompanhar a execução

 

 

Termo de 

que solicitado, e 

não perigosos), 

final dos resíduos 

uma subcontratação, desde que seja autorizadO 

do aterro Sanitário 

Garantir que o aterro sanitário, para recebimento dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

re regular e apto à execução do objeto 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

no caso de acidente incêndio, roubo, furto ou defeitos mecânicos, que demandem um tempo 

execução do contrato; 

Ser responsável pela manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos utilizados na 

operação, sem ônus para o CONTRATANTE, e forma a garantir que não ocorram atrasos nos 

se pelas despesas de combustível, lubrificantes, filtros de óleo e ar dos 

continuidade da 

al de coletas a serem realizadas no Município para avaliação e 

para conduzir os 

stificativa, exceto quando o 

Manter durante toda a execução do contrato os requisitos de habilitação exigidos pelo 

usuários; 

Emitir relatório mensal, nos termos do item 10 deste Termo de Referência, que balizará a 

execução dos serviços 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Colocar à disposição da CONTRATADA

classe II domésticos (não perigosos)

 7.2 Indicar, através de documento assinado pelo gestor do Contrato, um técnico com amplos

conhecimentos sobre o objeto do Contrato, com delegação para representá

impedimento eventual, nas obrigações co

 7.3 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que

estiverem sob o controle da CONTRATANTE, onde se encontrem instalados os equipamentos

destinados à execução dos serviços previstos em Contrato;

 7.4 Informar aos usuários e aos

das obrigações e dos limites contratuais, de modo a evitar perdas econômicas e falhas na

execução contratual; 

 7.5 Não executar nenhuma modificação

anteriormente à CONTRATADA; 

 7.6 Informar à CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no processo de coleta

domiciliar, de sua responsabilidade,

contratados. 

 

8.  DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento referente aos serviços prestados pela empresa vencedora do certame licitatório 

deverá ser efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após o início da prestação do serviço e 

emissão da competente nota fiscal, através de transferência eletrônica ou depósit

8.2. A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

a)Certidão Negativa de Tributos Municipais, Estaduais e Federais; 

b) Certidão de Regularidade /FGTS (Lei 8.036/90); 

c) Certidão de Regularidade /INSS (Lei 8.212/91);

d) Certidão de Regularidade / CNDT.

9. CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega responsabilidades à

CONTRATADA pela execução dos serviços de coleta, transporte e destinação

classe II domésticos (não perigosos),

CONTRATANTE irá apoiar para que a CONTRATADA assegure a qualidade do

Estado de Minas Gerais 
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CONTRATANTE 

CONTRATADA os dados municipais atinentes aos resíduos

perigosos) produzidos no Município; 

Indicar, através de documento assinado pelo gestor do Contrato, um técnico com amplos

conhecimentos sobre o objeto do Contrato, com delegação para representá-lo, quando de seu

obrigações contratuais; 

Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que

estiverem sob o controle da CONTRATANTE, onde se encontrem instalados os equipamentos

execução dos serviços previstos em Contrato; 

aos servidores públicos responsáveis pelas coletas

das obrigações e dos limites contratuais, de modo a evitar perdas econômicas e falhas na

modificação ou alteração nos locais de coleta

Informar à CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no processo de coleta

responsabilidade, e que estejam afetando a prestação

referente aos serviços prestados pela empresa vencedora do certame licitatório 

deverá ser efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após o início da prestação do serviço e 

emissão da competente nota fiscal, através de transferência eletrônica ou depósito em conta.

8.2. A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

a)Certidão Negativa de Tributos Municipais, Estaduais e Federais;  

b) Certidão de Regularidade /FGTS (Lei 8.036/90);  

(Lei 8.212/91); 

d) Certidão de Regularidade / CNDT. 

ADMINISTRATIVAS E GERAIS 

Determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega responsabilidades à

CONTRATADA pela execução dos serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos

perigosos), sobre o qual, pontuado por obrigação de

CONTRATANTE irá apoiar para que a CONTRATADA assegure a qualidade do serviço

 

 

resíduos sólidos 

Indicar, através de documento assinado pelo gestor do Contrato, um técnico com amplos 

lo, quando de seu 

Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que 

estiverem sob o controle da CONTRATANTE, onde se encontrem instalados os equipamentos 

coletas domiciliares, 

das obrigações e dos limites contratuais, de modo a evitar perdas econômicas e falhas na 

coleta sem informar 

Informar à CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no processo de coleta 

prestação dos serviços 

referente aos serviços prestados pela empresa vencedora do certame licitatório 

deverá ser efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após o início da prestação do serviço e 

o em conta. 

8.2. A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 

Determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega responsabilidades à 

de resíduos sólidos 

de resultados, a 

serviço prestado. 
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 O Contrato aplica-se a: 
9.1.1 Todos os resíduos sólidos

CONTRATANTE, em quantidade inferior ou superior à estimativa apresentada nesta

 Representante Legal – Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 15 dias da

Contrato a CONTRATADA indicará

imediatamente no caso de sua posterior

 9.1.2 Convocação – A CONTRATADA

Técnico terá obrigação de estar presente nos escritórios da CONTRATAN

quando convocado, sempre que seja

 9.1.3 A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a execução dos serviços de coleta,

transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) que lhe

sejam demandados e que estejam relacionados no escopo

9.1.4 A CONTRATANTE propiciará à

equipamentos utilizados na execução contratual.

 

10 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 10.1 Ao final de cada mês de execução do Contrato, a CONTRATADA deverá entregar à

CONTRATANTE, um relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o período. Esse

relatório deverá ser entregue num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o término do 

período mensal, no mês subseqüente

 10.2 O Relatório de Atividades

acompanhada das comprovações de pesagem e registro.

 O Relatório de Atividades incluirá
  
10.2.1 Quais os quantitativos operados no período, detalhand

detalhes que achar pertinente; 

10.2.2 Todos os fatos importantes
 

11. ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

11.1. Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, o acompanhamento e

fiscalização do contrato será realizada

11.2. O Município contratante indicará, por meio de ato formal, o profissional responsável por

acompanhar a execução do contrato.

11.3. A atestação das faturas referente às etapas dos servi

Município contratante. 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

sólidos classe II domésticos (não perigosos) 

CONTRATANTE, em quantidade inferior ou superior à estimativa apresentada nesta

Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 15 dias da

Contrato a CONTRATADA indicará, por escrito, o seu Representante Legal,

posterior substituição. 

A CONTRATADA através do Representante Legal e/ou

Técnico terá obrigação de estar presente nos escritórios da CONTRATANTE ou em campo,

seja necessário. 

A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a execução dos serviços de coleta,

transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) que lhe

relacionados no escopo do Contrato, durante a sua

à CONTRATADA o direito de fiscalizar as suas dependências

execução contratual. 

a mês de execução do Contrato, a CONTRATADA deverá entregar à

CONTRATANTE, um relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o período. Esse

relatório deverá ser entregue num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o término do 

subseqüente. 

Atividades deverá fornecer o histórico das coletas

das comprovações de pesagem e registro. 

Atividades incluirá também: 

Quais os quantitativos operados no período, detalhando pesos, medidas, datas e outros

importantes e relevantes ocorridos no mês ao qual se refere.

CONTRATO 

11.1. Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, o acompanhamento e

realizada pelo Município contratante. 

11.2. O Município contratante indicará, por meio de ato formal, o profissional responsável por

do contrato. 

11.3. A atestação das faturas referente às etapas dos serviços objeto deste contrato caberá ao

 

 

 oriundos do 

CONTRATANTE, em quantidade inferior ou superior à estimativa apresentada nesta Licitação. 

Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 15 dias da assinatura do 

, por escrito, o seu Representante Legal, comunicando 

e/ou Responsável 

TE ou em campo, 

A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a execução dos serviços de coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) que lhe 

sua vigência. 

dependências e 

a mês de execução do Contrato, a CONTRATADA deverá entregar à 

CONTRATANTE, um relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o período. Esse 

relatório deverá ser entregue num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o término do  

coletas realizadas,  

o pesos, medidas, datas e outros 

refere. 

11.1. Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, o acompanhamento e 

11.2. O Município contratante indicará, por meio de ato formal, o profissional responsável por 

ços objeto deste contrato caberá ao 
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11.4. A CONTRATADA apresentará ao responsável pelo contrato no Município o cronograma

mensal de coletas a serem realizadas.

 

12.1. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1. As despesas decorrentes da presen

consignados na Lei Orçamentária Anual deste exercício na(s) dotação(ões) abaixo discriminada(s):

Gestão/Unidade: Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente

Dotação Orçamentária: 02.02.08.02.18.12

Fonte de Recursos:ficha orçamentária  662

 

Coromandel, 30 de junho de 2022.

 

__________________________________

Secretário Municipal da Gestão do Agronegócio e Meio Ambiente

__________________________

Assistente Administrativo Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambinete

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

11.4. A CONTRATADA apresentará ao responsável pelo contrato no Município o cronograma

serem realizadas. 

12.1. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados na Lei Orçamentária Anual deste exercício na(s) dotação(ões) abaixo discriminada(s):

Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente 

02.02.08.02.18.122.0013.00.2.083.3.90.39.00.00 

ficha orçamentária  662 

de junho de 2022. 

__________________________________ 

Leonardo de Moura Ramos 

Secretário Municipal da Gestão do Agronegócio e Meio Ambiente

 

 

______________________________________ 

Clênia Nogueira Faria Silva 

Assistente Administrativo Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambinete

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11.4. A CONTRATADA apresentará ao responsável pelo contrato no Município o cronograma 

te contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados na Lei Orçamentária Anual deste exercício na(s) dotação(ões) abaixo discriminada(s): 

Secretário Municipal da Gestão do Agronegócio e Meio Ambiente 

Assistente Administrativo Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambinete 
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ANEXO II –

Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos 
classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos compete
equipamentos para atender o município de Coromandel
exigências estabelecidas neste edital

Item Código 

1 80202725873370 
SERVICO DE LOCACAO DE CAIXA ROLL ON / ROOL 
OFF COM CAPACIDADE MINIMA DE 36 M3

2 90323475873372 
SERVICO DE RECOLHIMENTO E DISPOSICAO FINAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II EM 
ATERRO INDUSTRIAL DEVIDAMENTE LICENCIADO

3 60500975873369 
SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO 
ESPECIALIZADO QUE COMPORTE DUAS CAIXAS ROLL 
ON / ROLL OFF DE NO MINIMO 36 M3 CADA

    

-Valor Unitário por Item; 
-Valor Total do Item; 
- Valor Global da Proposta: R$__________, (xxx reais).
- Validade da Proposta não inferior a 60 dias;
 
-Os preços deverão ser expressos em reais e com até duas casas decimais após a vírgula.
 
- Condições de Pagamento:O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, obedecendo a 
disponibilização financeira, conforme as recargas realizadas, na tesouraria
cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da nota 
de liquidação de despesas e mediante a apresentação da nota fiscal;

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 
– MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS- 

 
 
 
 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a 
classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
equipamentos para atender o município de Coromandel-mg, conforme condições e 

estabelecidas neste edital. 
 

Descrição Un Qtde 

SERVICO DE LOCACAO DE CAIXA ROLL ON / ROOL 
F COM CAPACIDADE MINIMA DE 36 M3 

SE 24 

SERVICO DE RECOLHIMENTO E DISPOSICAO FINAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II EM 
ATERRO INDUSTRIAL DEVIDAMENTE LICENCIADO 

KG 6.480.000

SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO 
ALIZADO QUE COMPORTE DUAS CAIXAS ROLL 

ON / ROLL OFF DE NO MINIMO 36 M3 CADA 
SE 240 

Total Global 

 

Valor Global da Proposta: R$__________, (xxx reais). 
Validade da Proposta não inferior a 60 dias; 

Os preços deverão ser expressos em reais e com até duas casas decimais após a vírgula.

O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, obedecendo a 
disponibilização financeira, conforme as recargas realizadas, na tesouraria do município, mediante 
cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da nota 
de liquidação de despesas e mediante a apresentação da nota fiscal; 

 

 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
II de acordo com a 

classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro 

ntes, com fornecimento de 
mg, conforme condições e 

Vlr. Un. 
Vlr. 

Total 

  

 
  

  

  

Os preços deverão ser expressos em reais e com até duas casas decimais após a vírgula. 

O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, obedecendo a 
do município, mediante 

cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da nota 
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- Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços:

sua assinatura com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme lei de 

licitações. 

 
 
_________________/_____ de ___________ de 2022. 
 
 

 
 
 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: A Ata de Registro de Preços inicia

sua assinatura com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme lei de 

_________________/_____ de ___________ de 2022.  

______________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ços inicia-se na data de 

sua assinatura com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme lei de 
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-ANEXO III 

 
Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos 
classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
equipamentos para atender o município de Coromandel
exigências estabelecidas neste edital

 
Pelo presente a empresa _____________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
______________, neste ato representada pelo Sr. __________, outorga ao Sr. _____________, 
CPF nº ______________, amplos poderes para representá
Coromandel – MG, no processo licitatório acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de 
recursos, receber citações intimações, responder administrativamente e judicialmente por seus 
atos, formular ofertas e lances de preços enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em 
nome do proponente. 
 
 
 
_____________/_____ de___________ de 2022.
 
 
 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 
ANEXO III - CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO- 

 
 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a 
classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
equipamentos para atender o município de Coromandel-mg, conforme condições e 

estabelecidas neste edital. 
 

Pelo presente a empresa _____________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
______________, neste ato representada pelo Sr. __________, outorga ao Sr. _____________, 
CPF nº ______________, amplos poderes para representá-la junto a Prefeitura Municipal de 

MG, no processo licitatório acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de 
recursos, receber citações intimações, responder administrativamente e judicialmente por seus 

ances de preços enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em 

_____________/_____ de___________ de 2022. 

______________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 

 
 
 
 

 

 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
classe II de acordo com a 

classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro 
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 

mg, conforme condições e 

Pelo presente a empresa _____________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
______________, neste ato representada pelo Sr. __________, outorga ao Sr. _____________, 

la junto a Prefeitura Municipal de 
MG, no processo licitatório acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de 

recursos, receber citações intimações, responder administrativamente e judicialmente por seus 
ances de preços enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em 
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-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCI

 
Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos 
classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
equipamentos para atender o município de Coromandel
exigências estabelecidas neste edital

. 
 
 
 
A empresa ____________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº __________, neste ato 
representada pelo Sr. ___________, CPF sob o nº ____________, declara sob as penas da lei, que 
até a presente data, inexiste fato superveniente imp
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 
 
 
_________________/_____ de _____________ de 2022.
 
 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 
-ANEXO IV- 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO
 
 

ntratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a 
classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
equipamentos para atender o município de Coromandel-mg, conforme condições e 

das neste edital. 
 

A empresa ____________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº __________, neste ato 
representada pelo Sr. ___________, CPF sob o nº ____________, declara sob as penas da lei, que 
até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_________________/_____ de _____________ de 2022. 

______________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 

 
 
 
 

 

 

A DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO- 

ntratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
classe II de acordo com a 

classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro 

industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
mg, conforme condições e 

A empresa ____________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº __________, neste ato 
representada pelo Sr. ___________, CPF sob o nº ____________, declara sob as penas da lei, que 

editivo para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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-ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos 
classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
equipamentos para atender o município de Coromandel
exigências estabelecidas neste edital

 
 
A empresa _________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, com sede na ________, nº ______, 
Bairro ___________, cidade de _________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
___________, portador do CPF nº ________,DECLARA, par
da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.  
 
 
 
____________/_____ de ___________de 2022.
 
 
 
 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR- 

 
 

tratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a 
classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
equipamentos para atender o município de Coromandel-mg, conforme condições e 

as neste edital. 
 

A empresa _________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, com sede na ________, nº ______, 
Bairro ___________, cidade de _________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
___________, portador do CPF nº ________,DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou 

e 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.  

____________/_____ de ___________de 2022. 

______________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 

 
 
 
 

 

 

tratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
classe II de acordo com a 

classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
ei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro 

industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
mg, conforme condições e 

A empresa _________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, com sede na ________, nº ______, 
Bairro ___________, cidade de _________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 

a fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou 

e 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.   
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-ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

 

Processo nº: 126/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 057/2022 
Forma: Presencial 
Tipo: Menor Preço Global 
Sistema: Registro de Preços 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos 
classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
equipamentos para atender o município de Coromandel
exigências estabelecidas neste edital

 
 

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da
inscrita no CNPJ sob nº __________, está enquadrada como ___________ (Microempresa/EPP), e 
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e está apta a usufruir do t
referida Lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

 
 
 

___________/____,_____de _______de 2022.
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

 
 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
ientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a 

classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 
equipamentos para atender o município de Coromandel-mg, conforme condições e 

estabelecidas neste edital. 
 

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: ____________, 
inscrita no CNPJ sob nº __________, está enquadrada como ___________ (Microempresa/EPP), e 
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da 
referida Lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

___________/____,_____de _______de 2022. 

 
  ____________________ 

Representante Legal 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP- 

Contratação de empresa especializada para transporte e disposição final 
classe II de acordo com a 

classificação e critérios preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro 
industrial devidamente licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de 

mg, conforme condições e 

Lei, que a empresa: ____________, 
inscrita no CNPJ sob nº __________, está enquadrada como ___________ (Microempresa/EPP), e 
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

ratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da 
referida Lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
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-MINUTA DA ATA DE REG

 

 

Aos ___ (__________) dias do mês de _____ de 2022, na sede da 
Coromandel-MG, com sede na Rua Artur Bernardes, n.º 170, Centro, 
Coromandel/MG, neste ato representado pelo
solteiro, CPF de nº 090.207.926-36
10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
do pregoeiro oficial e equipe de apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada conforme 
Processo nº 126/2022, resolve registrar os preços
contratação de empresa especializada para transporte e disposição final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos urbanos 
preconizados pela Associação Brasile
estação de transbordo do Município de Coromandel
licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para atender o 
município de Coromandel-mg, conforme condições e exigências
as especificações, os quantitativos, constantes do edital e seus anexos e mapa de apuração, que 
passa a fazer parte desta, tendo sido classificada a proposta apresentada pela empresa abaixo 
qualificada, observada as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem:

FORNECEDOR REGISTRADO EM 1º LUGAR: 

no bairro __________, na cidade de _________, estado de ___, cujo CNPJ é _________, neste ato 

representado por ___________, conforme Ata de julgamento de Propostas, anexa ao presente 

instrumento, com valor total estimado de _______________.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

I - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para 
especializada para transporte e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
urbanos - classe II de acordo com a classificação e critérios preconizados pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, na forma da lei 10.004
Município de Coromandel-MG até aterro industrial devidamente licenciado pelos órgãos 
competentes, com fornecimento de equipamentos para atender o município de Coromandel
mg, conforme condições e exigências
para entrega, conforme descrito no Anexo I, integrante do 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da s

assinatura, podendo ser prorrogado. Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

Setor de Compras e licitações 
ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

-ANEXO VII –  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- 

Aos ___ (__________) dias do mês de _____ de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de 
com sede na Rua Artur Bernardes, n.º 170, Centro, nesta cidade de 

neste ato representado pelo Sr. Fernando Breno Valadares Vieira
36, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 

10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, por deliberação 

do pregoeiro oficial e equipe de apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada conforme 
, resolve registrar os preços para futura e eventual contratação para 

ontratação de empresa especializada para transporte e disposição final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos urbanos - classe II de acordo com a classificação e critérios 
preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, na forma da lei 10.004, da 
estação de transbordo do Município de Coromandel-MG até aterro industrial devidamente 
licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para atender o 

conforme condições e exigências estabelecidas neste edital
as especificações, os quantitativos, constantes do edital e seus anexos e mapa de apuração, que 
passa a fazer parte desta, tendo sido classificada a proposta apresentada pela empresa abaixo 

ualificada, observada as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

FORNECEDOR REGISTRADO EM 1º LUGAR: __________, localizado na rua _____________, n°___ 

no bairro __________, na cidade de _________, estado de ___, cujo CNPJ é _________, neste ato 

epresentado por ___________, conforme Ata de julgamento de Propostas, anexa ao presente 

instrumento, com valor total estimado de _______________. 

DO OBJETO: 

A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para contratação 
especializada para transporte e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

classe II de acordo com a classificação e critérios preconizados pela Associação 
ABNT, na forma da lei 10.004, da estação de transbordo do 

MG até aterro industrial devidamente licenciado pelos órgãos 
competentes, com fornecimento de equipamentos para atender o município de Coromandel
mg, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital, o consumo estimado e o prazo 
para entrega, conforme descrito no Anexo I, integrante do Edital 057/2022. 

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da s

assinatura, podendo ser prorrogado. Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, 

 

 

Prefeitura Municipal de 
nesta cidade de 

Fernando Breno Valadares Vieira, brasileiro, 
, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 

classificação das propostas 
, por deliberação 

do pregoeiro oficial e equipe de apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada conforme 
para futura e eventual contratação para 

ontratação de empresa especializada para transporte e disposição final ambientalmente 
classe II de acordo com a classificação e critérios 

ABNT, na forma da lei 10.004, da 
MG até aterro industrial devidamente 

licenciado pelos órgãos competentes, com fornecimento de equipamentos para atender o 
estabelecidas neste edital, com 

as especificações, os quantitativos, constantes do edital e seus anexos e mapa de apuração, que 
passa a fazer parte desta, tendo sido classificada a proposta apresentada pela empresa abaixo 

__________, localizado na rua _____________, n°___ 

no bairro __________, na cidade de _________, estado de ___, cujo CNPJ é _________, neste ato 

epresentado por ___________, conforme Ata de julgamento de Propostas, anexa ao presente 

ontratação de empresa 
especializada para transporte e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

classe II de acordo com a classificação e critérios preconizados pela Associação 
, da estação de transbordo do 

MG até aterro industrial devidamente licenciado pelos órgãos 
competentes, com fornecimento de equipamentos para atender o município de Coromandel-

, o consumo estimado e o prazo 

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado. Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

– ADM 2021/2024 
 
 

 

deverão ser observados os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 

8.666/93. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/9

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 

obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/9

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços 

será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, 

por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

II – Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem

uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da 

ata, para que este indique os possíveis detentores da ata e respectivos preços a serem praticados, 

obedecido a ordem de classificação. 

III – Caberá ao detentor da ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 

ata, desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assu

IV – Quanto da manifestação da utilização pelo órgão ou entidade, o órgão gerenciador poderá 

permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinqüenta por 

cento) dos quantitativos registrados na ata de Registro de Pr

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: 

I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva 

classificação no Pregão Presencial 0

II - Em cada fornecimento decorrente desta ATA, serão observadas as disposições do Decreto nº 

1.087/2014, que instituiu o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições 

constantes do Edital do Pregão Presencial 0

compromisso. 

III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da Ata de Reunião de 

Julgamento de Propostas anexa ao 

presente Ata, as quais também a integram.
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deverão ser observados os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 

Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 

obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/9

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços 

será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, 

por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem

uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da 

ata, para que este indique os possíveis detentores da ata e respectivos preços a serem praticados, 

obedecido a ordem de classificação.  

detentor da ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 

ata, desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assu

Quanto da manifestação da utilização pelo órgão ou entidade, o órgão gerenciador poderá 

permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinqüenta por 

cento) dos quantitativos registrados na ata de Registro de Preços. 

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva 

Pregão Presencial 057/2022. 

Em cada fornecimento decorrente desta ATA, serão observadas as disposições do Decreto nº 

1.087/2014, que instituiu o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições 

Pregão Presencial 057/2022, que integra o presente instrumento de 

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da Ata de Reunião de 

Julgamento de Propostas anexa ao Pregão Presencial nº 057/2022 pelas empresas detentoras da 

m a integram. 

 

 

deverão ser observados os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 

3, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços 

 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, 

Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer 

uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da 

ata, para que este indique os possíveis detentores da ata e respectivos preços a serem praticados, 

detentor da ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 

ata, desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

Quanto da manifestação da utilização pelo órgão ou entidade, o órgão gerenciador poderá 

permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinqüenta por 

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva 

Em cada fornecimento decorrente desta ATA, serão observadas as disposições do Decreto nº 

1.087/2014, que instituiu o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições 

ra o presente instrumento de 

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da Ata de Reunião de 

pelas empresas detentoras da 
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CLAUSULA QUINTA - REQUISITOS DA

I - Todo serviço escopo deste Processo exige

de tal desiderato, exige-se os requisitos e documentos abaixo:

II - Documentação atualizada, referente ao Licenciamento ambiental do processo de transporte e 
deposição final do resíduo de acordo com a prestação do serviço solicitado, conforme Legislação 
Ambiental vigente. (Deliberação Normativa COPAM nº 217 de 06/12/2017, conforme listagem de 
atividades descritiva) 
 

CLAUSULA SEXTA - CAPACITAÇÃO TÉCNICO

I - Mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico

pertinente ou da sede do licitante, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 

II - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que promove seu vínculo por 

intermédio de contrato social; o administrador ou o diretor; o empregado d

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação

III - No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior 

poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada por escrito pela CONTRATANTE.

 

CLAUSULA SÉTIMA: DESCRIÇÃO DOS

7.1 - Determinação das características

I - Quanto à coleta, armazenamento temporário e transporte para destinação final dos

sólidos classe II domésticos (não perigo

II - Caberá à CONTRATADA a responsabilidade

transbordo, seja um espaço físico

armazenamento temporário dos resíduos

pelo Município (transbordo), para posterior

III - Caso já exista local para armazenamento temporário, a CONTRATADA deverá verificar se

adequado e seguro, devendo realizar ou recomendar os aj
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DA CONTRATAÇÃO 

Todo serviço escopo deste Processo exige respostas rápidas e eficazes,  para garantir o alcance 

os requisitos e documentos abaixo: 

rente ao Licenciamento ambiental do processo de transporte e 
deposição final do resíduo de acordo com a prestação do serviço solicitado, conforme Legislação 
Ambiental vigente. (Deliberação Normativa COPAM nº 217 de 06/12/2017, conforme listagem de 

TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico- CAT, expedida pelo CREA da Região 

pertinente ou da sede do licitante, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

s) técnico(s) e/ ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução dos serviços. 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

se como tal, para fins deste certame, o sócio que promove seu vínculo por 

intermédio de contrato social; o administrador ou o diretor; o empregado d

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior 

poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada por escrito pela CONTRATANTE. 

DOS SERVIÇOS 

das características técnicas necessárias à realização dos serviços,

Quanto à coleta, armazenamento temporário e transporte para destinação final dos

II domésticos (não perigosos). 

responsabilidade de garantir a existência de

físico ou disponibilização de contêineres/caçambas

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos

posterior coleta e transporte para sua destinação

Caso já exista local para armazenamento temporário, a CONTRATADA deverá verificar se

adequado e seguro, devendo realizar ou recomendar os ajustes necessários, se for o

 

 

para garantir o alcance  

rente ao Licenciamento ambiental do processo de transporte e 
deposição final do resíduo de acordo com a prestação do serviço solicitado, conforme Legislação 
Ambiental vigente. (Deliberação Normativa COPAM nº 217 de 06/12/2017, conforme listagem de 

CAT, expedida pelo CREA da Região 

pertinente ou da sede do licitante, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

s) técnico(s) e/ ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que 

ART, relativo à execução dos serviços.  

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

se como tal, para fins deste certame, o sócio que promove seu vínculo por 

intermédio de contrato social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 

No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior 

poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

serviços, sendo: 

Quanto à coleta, armazenamento temporário e transporte para destinação final dos resíduos 

de estrutura de 

contêineres/caçambas3 para 

perigosos) recolhidos 

destinação final. 

Caso já exista local para armazenamento temporário, a CONTRATADA deverá verificar se ele é 

ustes necessários, se for o caso. 
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IV - Caso não exista a estrutura mencionada

na estruturação de uma estação de transbordo ou de uma área adequada para

de contêineres/caçambas, que não deverã

7.2 - Local de Armazenamento e Coleta dos Resíduos Sólidos:

I - A Unidade de Transbordo está localizada na Fazenda Samambaia, lugar denominado “Terra 

Preta”, coordenadas lat – 18º 26’ 59,96” lon 

da Cidade de Coromandel-MG pela Avenida Governador Israel Pinheiro sentido Anel Viário por 

1,6 km, daí volve à esquerda seguindo pelo referido Anel Viário seguindo em sentido Paracatú

MG por estrada vicinal seguindo por 2,8km, 

metros, até o portão de entrada da referida propriedade

7.2 - Armazenamento temporário: 

I - Garantir a existência de estrutura

contêineres/caçambas de no mínimo

sólidos classe II domésticos (não

posterior coleta e transporte para sua destinação final;

II - Busca contínua de técnicas e método

III - Prestação de esclarecimentos técnicos

IV - Acompanhamento e assessoramento

tratar de assuntos que envolvam a gestão de resíduos sólidos do

7.3 - Operação de coleta e transporte

I - A coleta dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) no local de transbordo

garantir que estruturas como lixão e aterros irregulares sejam extintas e

funcionavam sejam recuperadas. Para

realização das seguintes atividades:

II - Caso sejam disponibilizados caçambas

estes equipamentos deverão estar devidamente

III - Organizar equipe multidisciplinar

temporário, transporte e destinação

perigosos); 

IV - Manter controle quantitativo acerca dos resíduos sólidos classe II domésticos (não

coletados e tratados; 

V - Atender com rapidez os contatos do CONTRATANTE, visando suprir demandas

7.4 - Operação de destinação final.

I - A destinação final de resíduos sólido

licenciado e plenamente regular, visa
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mencionada acima, a CONTRATADA deverá orientar

na estruturação de uma estação de transbordo ou de uma área adequada para disponibilização 

de contêineres/caçambas, que não deverão ter capacidade inferior a 36m3 cada. 

Local de Armazenamento e Coleta dos Resíduos Sólidos: 

A Unidade de Transbordo está localizada na Fazenda Samambaia, lugar denominado “Terra 

18º 26’ 59,96” lon – 47º 10’ 28,52”, partindo da Rodoviária no Centro 

MG pela Avenida Governador Israel Pinheiro sentido Anel Viário por 

1,6 km, daí volve à esquerda seguindo pelo referido Anel Viário seguindo em sentido Paracatú

MG por estrada vicinal seguindo por 2,8km, daí volve a esquerda por estrada vicinal por mais 200 

metros, até o portão de entrada da referida propriedade 

 

estrutura de transbordo, seja um espaço físico ou disponibilização

mínimo 36m3 cada, para armazenamento temporário

(não perigosos) recolhidos pelo Município (transbordo),

sua destinação final; 

Busca contínua de técnicas e métodos para otimização e eficiência dos serviços

técnicos acerca de seus serviços, sempre que solicitada;

assessoramento da CONTRATANTE em reuniões com

olvam a gestão de resíduos sólidos do Município. 

transporte. 

A coleta dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) no local de transbordo

garantir que estruturas como lixão e aterros irregulares sejam extintas e 

Para a consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA

realização das seguintes atividades: 

caçambas ou contêineres como estrutura de

ar devidamente licenciados para tal. 

multidisciplinar para atender as demandas de coleta, armazenamento

destinação final dos resíduos sólidos classe II domésticos (não

ativo acerca dos resíduos sólidos classe II domésticos (não

Atender com rapidez os contatos do CONTRATANTE, visando suprir demandas emergenciais.

. 

A destinação final de resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) em local

visa garantir o confinamento seguro em  termos de controle de 

 

 

orientar o Município 

disponibilização 

A Unidade de Transbordo está localizada na Fazenda Samambaia, lugar denominado “Terra 

indo da Rodoviária no Centro 

MG pela Avenida Governador Israel Pinheiro sentido Anel Viário por 

1,6 km, daí volve à esquerda seguindo pelo referido Anel Viário seguindo em sentido Paracatú-

daí volve a esquerda por estrada vicinal por mais 200 

disponibilização de 

temporário dos resíduos 

(transbordo), para 

s para otimização e eficiência dos serviços prestados; 

solicitada; 

com terceiros para 

A coleta dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) no local de transbordo visa 

as áreas onde 

CONTRATADA a 

de transbordo, 

armazenamento 

domésticos (não 

ativo acerca dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) 

emergenciais. 

s classe II domésticos (não perigosos) em local adequado, 

termos de controle de 
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proteção ambiental e proteção à saúde pública, bem como a não

lençol freático, das águas superficiais e da atmosfera. Essa

proliferação de vetores de doenças e não apresenta

desse objetivo, caberá à CONTRATADA a

II - Coletar regularmente os resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos)

local de transbordo e transportá-lo adequadamente e com segurança

para destinação final; 

III - Realizar a pesagem mediante comprovação do veículo

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) antes e depois do carregamento dos 

resíduos, no local de destinação final;

IV - Entregar ao Município as certidões/comprovantes de destinação

sólidos classe II domésticos (não perigosos)

 

CLAUSULA OITAVA: FORMA DE PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada etapa da prestação de serviços 

(medição), na tesouraria da Prefeitura Municipal de Coromandel mediante c

depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação 

de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal.

II - As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos:

III - Ordem de Execução, emitida pelo Departamento Responsável, com as devidas assinaturas; 

IV - Comprovante de recebimento dos serviços e suas respectivas medições devidamente 

atestadas pelo fiscal do contrato; 

V - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (

Fazenda Federal, por meio de Certidão unificada expedida Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida 

pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

VI - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por meio do 

Certificado de Regularidade do 

(www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", 

com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes; 

VII - Prova de Regularidade para com a 

tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 

licitante; 

VII - Prova de Regularidade para com a 

tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante;
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proteção ambiental e proteção à saúde pública, bem como a não contaminação do solo, do 

das águas superficiais e da atmosfera. Essa medida ainda ajuda no controle da 

proliferação de vetores de doenças e não apresenta risco de desabamentos. Para a consecução 

desse objetivo, caberá à CONTRATADA a realização das seguintes atividades: 

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos)

lo adequadamente e com segurança até o local pré

Realizar a pesagem mediante comprovação do veículo utilizado para o transporte dos 

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) antes e depois do carregamento dos 

final; 

as certidões/comprovantes de destinação adequada dos

domésticos (não perigosos) coletados. 

FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada etapa da prestação de serviços 

(medição), na tesouraria da Prefeitura Municipal de Coromandel mediante cheque nominal ou 

depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação 

de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. 

As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos: 

, emitida pelo Departamento Responsável, com as devidas assinaturas; 

Comprovante de recebimento dos serviços e suas respectivas medições devidamente 

Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e Prova de Regularidade para com a 

, por meio de Certidão unificada expedida Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida 

pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por meio do 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal 

(www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", 

com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes; 

Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão em relação a 

tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 

Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão em relação a 

xpedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante; 

 

 

contaminação do solo, do 

medida ainda ajuda no controle da 

risco de desabamentos. Para a consecução 

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) dispostos no 

local pré-definido 

utilizado para o transporte dos 

resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) antes e depois do carregamento dos 

adequada dos resíduos 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada etapa da prestação de serviços 

heque nominal ou 

depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação 

, emitida pelo Departamento Responsável, com as devidas assinaturas;  

Comprovante de recebimento dos serviços e suas respectivas medições devidamente 

ova de Regularidade para com a 

, por meio de Certidão unificada expedida Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida 

.br); ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por meio do 

a Econômica Federal 

(www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", 

com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;  

por meio de Certidão em relação a 

tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 

, por meio de Certidão em relação a 
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VIII - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou www.trt2.jus.br), conforme Lei nº 12.440 

de 07/07/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

 

CLASULA NONA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I - Caberá à CONTRATADA, na abrangência 

serviços inerentes à gestão de resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) dos

municípios participantes deste Processo,

II - Além das obrigações descritas no

Referência, são obrigações da CONTRATADA:

III- Apresentar as Licenças Ambientais exigidas
vigentes; 

IV- Coletar e transportar os resíduos

veículo adequado e seguro para tanto;

IV.i - Ser a responsável por todo tratamento,

objeto da Licitação, ainda que execute

CONTRATANTE; 

V - Fazer a pesagem dos veículos usados
destinação final; 

VI - Garantir que o aterro sanitário, para recebimento dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

II domésticos (não perigosos), esteja sempre regular e apto à

VII - Substituir os equipamentos e/ou serviços no prazo

caso de acidente incêndio, roubo, furto ou defeitos mecânicos, que demandem um tempo

para sua manutenção, com vistas a 

VIII - Ser responsável pela manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos utilizados na

operação, sem ônus para o CONTRATANTE, e forma a garantir que não ocorram atrasos nos

serviços aos Municípios; 

IX - Responsabilizar-se pelas despesas de combustível, lubrificantes, filtros de óleo e ar dos

equipamentos inerentes à prestação

execução do contrato; 

X - Elaborar cronograma mensal de coletas a serem realiza

aprovação do responsável pelo Contrato no Município;

XI -Providenciar operador devidamente

podendo o CONTRATANTE recusa-

transporte for de responsabilidade do município;

XII - Entregar serviços em perfeitas condições
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Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pelo Tribunal 

rabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou www.trt2.jus.br), conforme Lei nº 12.440 

de 07/07/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

ONTRATADA, na abrangência desse escopo de trabalho, desenv

serviços inerentes à gestão de resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) dos

Processo, visando atingir os resultados e o desempenho.

no Contrato e das demais descritas neste Termo

CONTRATADA: 

icenças Ambientais exigidas pelo Edital e anexos, sempre que

resíduos sólidos urbanos – classe II domésticos (não 

tanto; 

tratamento, cobertura e destinação final dos resíduos

que execute uma subcontratação, desde que seja autorizadO pela 

usados no transporte na chegada e saída do aterro Sanitário de 

Garantir que o aterro sanitário, para recebimento dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

II domésticos (não perigosos), esteja sempre regular e apto à execução do objeto contratual;

Substituir os equipamentos e/ou serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas

caso de acidente incêndio, roubo, furto ou defeitos mecânicos, que demandem um tempo

 garantir a continuidade da execução do contrato;

Ser responsável pela manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos utilizados na

operação, sem ônus para o CONTRATANTE, e forma a garantir que não ocorram atrasos nos

se pelas despesas de combustível, lubrificantes, filtros de óleo e ar dos

prestação dos serviços, com vistas a garantir a continuidade

Elaborar cronograma mensal de coletas a serem realizadas no Município para avaliação e

pelo Contrato no Município; 

devidamente habilitado e qualificado para conduzir os 

-lo mediante justificativa, exceto quando o car

responsabilidade do município; 

condições de aceitação e segurança; 

 

 

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

, expedida pelo Tribunal 

rabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou www.trt2.jus.br), conforme Lei nº 12.440 

desse escopo de trabalho, desenvolver todos os 

serviços inerentes à gestão de resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) dos 

desempenho. 

Termo de 

que solicitado, e 

 perigosos), com 

resíduos sólidos 

uma subcontratação, desde que seja autorizadO pela 

do aterro Sanitário de 

Garantir que o aterro sanitário, para recebimento dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE 

contratual; 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas no 

caso de acidente incêndio, roubo, furto ou defeitos mecânicos, que demandem um tempo maior 

execução do contrato; 

Ser responsável pela manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos utilizados na 

operação, sem ônus para o CONTRATANTE, e forma a garantir que não ocorram atrasos nos 

se pelas despesas de combustível, lubrificantes, filtros de óleo e ar dos 

continuidade da 

das no Município para avaliação e 

 equipamentos, 

carregamento e 
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XIII - Manter durante toda a execução do contrato os requisitos de habilitação exigidos pelo

Edital e anexos; 

XIV - Garantir a qualidade no relacionamento entre

Emitir relatório mensal, nos termos do item 10 deste Termo de Referência, que balizará a

medição de seus serviços para posterior liquidação

XV- Assegurar o CONTRATANTE o 

contratados. 

CLAUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES DA

I - Colocar à disposição da CONTRATADA

classe II domésticos (não perigosos)

II - Indicar, através de documento assinado pelo gestor do Contrato, um técnico com amplos

conhecimentos sobre o objeto do Contrato, com delegação para representá

impedimento eventual, nas obrigações contratuais;

III - Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que

sob o controle da CONTRATANTE, onde se encontrem instalados os equipamentos

execução dos serviços previstos em Contrato;

IV - Informar aos usuários e aos 

das obrigações e dos limites contratuais, de modo a evitar perdas econômicas e falhas na

execução contratual; 

V - Não executar nenhuma modificação

anteriormente à CONTRATADA; 

VI - Informar à CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no processo de coleta

domiciliar, de sua responsabilidade,

contratados. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES

I - Determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega responsabilidades à

CONTRATADA pela execução dos serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos

classe II domésticos (não perigosos),

CONTRATANTE irá apoiar para que a CONTRATADA assegure a qualidade do

II - O Contrato aplica-se a: 
II.i - Todos os resíduos sólidos classe
quantidade inferior ou superior à estimativa apresentada nesta
II.ii - Representante Legal – Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 15 dias da

do Contrato a CONTRATADA indicará, por escrito, o seu Representante Legal,
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Manter durante toda a execução do contrato os requisitos de habilitação exigidos pelo

relacionamento entre os seus funcionários e os usuários;

Emitir relatório mensal, nos termos do item 10 deste Termo de Referência, que balizará a

posterior liquidação e pagamento; 

 direito de fiscalizar e acompanhar a execução

DA CONTRATANTE 

CONTRATADA os dados municipais atinentes aos resíduos

domésticos (não perigosos) produzidos no Município; 

Indicar, através de documento assinado pelo gestor do Contrato, um técnico com amplos

conhecimentos sobre o objeto do Contrato, com delegação para representá-lo, quando de seu

obrigações contratuais; 

cionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que

sob o controle da CONTRATANTE, onde se encontrem instalados os equipamentos

execução dos serviços previstos em Contrato; 

 servidores públicos responsáveis pelas coletas

das obrigações e dos limites contratuais, de modo a evitar perdas econômicas e falhas na

modificação ou alteração nos locais de coleta 

Informar à CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no processo de coleta

responsabilidade, e que estejam afetando a prestação

CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS E GERAIS 

Determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega responsabilidades à

CONTRATADA pela execução dos serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos

perigosos), sobre o qual, pontuado por obrigação de

CONTRATANTE irá apoiar para que a CONTRATADA assegure a qualidade do serviço

classe II domésticos (não perigosos) oriundos do CONTRATANTE, em 
de inferior ou superior à estimativa apresentada nesta Licitação. 

Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 15 dias da

do Contrato a CONTRATADA indicará, por escrito, o seu Representante Legal,

 

 

Manter durante toda a execução do contrato os requisitos de habilitação exigidos pelo 

usuários; 

Emitir relatório mensal, nos termos do item 10 deste Termo de Referência, que balizará a 

execução dos serviços 

resíduos sólidos 

Indicar, através de documento assinado pelo gestor do Contrato, um técnico com amplos 

lo, quando de seu 

cionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem 

sob o controle da CONTRATANTE, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados à 

coletas domiciliares, 

das obrigações e dos limites contratuais, de modo a evitar perdas econômicas e falhas na 

 sem informar 

Informar à CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no processo de coleta 

prestação dos serviços 

Determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega responsabilidades à 

CONTRATADA pela execução dos serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos 

de resultados, a 

serviço prestado. 

CONTRATANTE, em 

Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 15 dias da assinatura 

do Contrato a CONTRATADA indicará, por escrito, o seu Representante Legal, comunicando 
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imediatamente no caso de sua posterior

III - Convocação – A CONTRATADA através

obrigação de estar presente nos escritórios da CONTRATANTE ou em campo,

sempre que seja necessário. 

IV - A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a execução dos serviços de coleta,

destinação final dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) que lhe

demandados e que estejam relacionados no escopo

V - A CONTRATANTE propiciará à 

equipamentos utilizados na execução contratual.

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RELATÓRIO

I - Ao final de cada mês de execução do Contrato, a CONTR

CONTRATANTE, um relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o período. Esse

relatório deverá ser entregue num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o término do 

período mensal, no mês subseqüente.

II - O Relatório de Atividades deverá

das comprovações de pesagem e registro.

II.i - O Relatório de Atividades incluirá
II.i.i - Quais os quantitativos operados no período, detalhando pesos, medidas, datas
detalhes que achar pertinente; 
II.i.ii - Todos os fatos importantes e 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: ACOMPANHAMENTO

I - Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, o acompan

fiscalização do contrato será realizada

II - O Município contratante indicará, por meio de ato formal, o profissional responsável por

acompanhar a execução do contrato.

III - A atestação das faturas referente às etapas

Município contratante. 

IV - A CONTRATADA apresentará ao responsável pelo contrato no Município o cronograma

de coletas a serem realizadas 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

I - A CONTRATADA que incorrer nas faltas referidas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 

8.666/93, bem como a que, convocada a assinar o contrato não o fizer, ou retirar instrumento 

equivalente, aplica-se, segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados à amp
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posterior substituição. 

através do Representante Legal e/ou Responsável

obrigação de estar presente nos escritórios da CONTRATANTE ou em campo, quando

A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a execução dos serviços de coleta,

destinação final dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) que lhe

relacionados no escopo do Contrato, durante a sua vigência.

 CONTRATADA o direito de fiscalizar as suas dependências

execução contratual. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Ao final de cada mês de execução do Contrato, a CONTRATADA deverá entregar à

CONTRATANTE, um relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o período. Esse

relatório deverá ser entregue num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o término do 

mensal, no mês subseqüente. 

deverá fornecer o histórico das coletas realizadas, 

das comprovações de pesagem e registro. 

Atividades incluirá também: 
Quais os quantitativos operados no período, detalhando pesos, medidas, datas

 relevantes ocorridos no mês ao qual se refere. 

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, o acompan

realizada pelo Município contratante. 

O Município contratante indicará, por meio de ato formal, o profissional responsável por

do contrato. 

A atestação das faturas referente às etapas dos serviços objeto deste contrato caberá ao

A CONTRATADA apresentará ao responsável pelo contrato no Município o cronograma

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

que incorrer nas faltas referidas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 

8.666/93, bem como a que, convocada a assinar o contrato não o fizer, ou retirar instrumento 

se, segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados à amp

 

 

Responsável Técnico terá 

quando convocado, 

A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a execução dos serviços de coleta, transporte e 

destinação final dos resíduos sólidos classe II domésticos (não perigosos) que lhe sejam 

vigência. 

dependências e 

ATADA deverá entregar à 

CONTRATANTE, um relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o período. Esse 

relatório deverá ser entregue num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o término do  

realizadas,  acompanhada 

Quais os quantitativos operados no período, detalhando pesos, medidas, datas e outros 

 

Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, o acompanhamento e 

O Município contratante indicará, por meio de ato formal, o profissional responsável por 

dos serviços objeto deste contrato caberá ao 

A CONTRATADA apresentará ao responsável pelo contrato no Município o cronograma mensal 

que incorrer nas faltas referidas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 

8.666/93, bem como a que, convocada a assinar o contrato não o fizer, ou retirar instrumento 

se, segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados à ampla defesa e o 
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contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos 

de normas que vierem a substituí-la.

II - Comete ainda, infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/02, a CONTRATADA que:

II.i - lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;  

II.ii - Ensejar o retardamento da execução do objeto, mediante falha ou fraude na execução do 

contrato;  

II.iii - Comportar-se de modo inidôneo, ou ainda, comete

II.iv - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, sujeitará à CONTRATADA, além das penalidades referidas no item 

anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a grav

seguintes limites máximos: 

II.v - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirar a nota de 

empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II.vi - 1 % (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega dos 

materiais e/ ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do instrumento contratual; 

II.vii - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o 

mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos.

II.viii - Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e 

a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na li

indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a 

aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que 

lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao cri

II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de serviços, dentro do 

prazo solicitado, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de até 100% 

(cem por cento) do valor do documento de

III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a 

Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade de dez por cento do 

valor remanescente da nota de empenho, em qu

contrato, ou de qualquer outra irregularidade.
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contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos 

la. 

Comete ainda, infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/02, a CONTRATADA que:

ecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

Ensejar o retardamento da execução do objeto, mediante falha ou fraude na execução do 

se de modo inidôneo, ou ainda, cometer fraude fiscal. 

A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, sujeitará à CONTRATADA, além das penalidades referidas no item 

anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecida os 

10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirar a nota de 

ntro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

1 % (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega dos 

materiais e/ ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do instrumento contratual; 

(dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o 

mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos. 

Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e 

erá descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

DAS PENALIDADES 

A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na li

indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a 

aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que 

lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração. 

A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de serviços, dentro do 

prazo solicitado, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de até 100% 

(cem por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos. 

Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a 

Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade de dez por cento do 

valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do 

contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 

 

 

contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos 

Comete ainda, infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/02, a CONTRATADA que: 

ecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

Ensejar o retardamento da execução do objeto, mediante falha ou fraude na execução do 

A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, sujeitará à CONTRATADA, além das penalidades referidas no item 

idade da infração, obedecida os 

10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirar a nota de 

 

1 % (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega dos 

materiais e/ ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do instrumento contratual;  

(dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o 

Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e 

erá descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e 

indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a 

aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que 

A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de serviços, dentro do 

prazo solicitado, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de até 100% 

Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a 

Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade de dez por cento do 

alquer hipótese de inexecução parcial do 
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IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados às 

detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas par

na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS:

I -Os preços registrados serão fixos e reajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

II - Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de 
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do Inciso 
II e do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

III - O Realinhamento será precedido de pesquisa prévia no mercado
Índices ou Tabelas Oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de graduar a justa remuneração do 
serviço ou fornecimento e no embasamento 

IV - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico
estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 
preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, 
determinar a negociação dos preços e adequação ao praticado no mercado, convocar os demais 
licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação e/ou revogar 
a Ata de Registro de Preços. 

V- Só poderá haver revisão de preços para a equação econômico
90(noventa) dias após a assinatura da ata

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

I -O objeto desta Ata de Registro o

consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II - A cada prestação dos serviços serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”,

Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando: 

A - a detentora não cumprir as obrigações constan

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Serviços, no prazo estabelecido, e a Administração 

não aceitar sua justificativa; 
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As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados às 

detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, 

DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS: 

Os preços registrados serão fixos e reajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para 
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do Inciso 
II e do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

O Realinhamento será precedido de pesquisa prévia no mercado fornecedor, Banco de Dados, 
Índices ou Tabelas Oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de graduar a justa remuneração do 
serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

res do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, 
determinar a negociação dos preços e adequação ao praticado no mercado, convocar os demais 
licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação e/ou revogar 

Só poderá haver revisão de preços para a equação econômico-financeira no prazo mínimo de 
90(noventa) dias após a assinatura da ata. 

DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

os serviços serão prestados em favor da Administração Pública

consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

A cada prestação dos serviços serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”,

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

a detentora não retirar qualquer Ordem de Serviços, no prazo estabelecido, e a Administração 

 

 

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados às 

a constituir dívida ativa, 

Os preços registrados serão fixos e reajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

oscilação de preços, para mais ou para 
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do Inciso 

fornecedor, Banco de Dados, 
Índices ou Tabelas Oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de graduar a justa remuneração do 

da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 

financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

res do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, 
determinar a negociação dos preços e adequação ao praticado no mercado, convocar os demais 
licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação e/ou revogar 

financeira no prazo mínimo de 

s serviços serão prestados em favor da Administração Pública 

consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes. 

A cada prestação dos serviços serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

tes desta Ata de Registro de Preços; 

a detentora não retirar qualquer Ordem de Serviços, no prazo estabelecido, e a Administração 
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C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de p

critério da Administração; 

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro 

de preços, se assim for decidido pela Administração;

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 

neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência c

juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, 

a comunicação será feita por publicação no ór

Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta A
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, 
incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

PARÁGRAFO ÚNICO: A solicitação das deten
devera ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as razões do 
pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO:

I- As recargas objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 

Secretário requisitante, sendo a dotação orçamentária informada por ocasião da emissão da Nota 

de Empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

I - Integram esta Ata, o edital do Pregão 

classificadas no certame supranumerado, conforme mata de apuração, anexo ao presente 

instrumento (art. 55, XI). 

II - O contrato (empenho, autorização de compra, ou outro similar) confeccionado em decorrência 

do registro de preços, poderá nas mesmas condições contratuais, sofrer alterações nos termos do 

artigo 65 da Lei 8.666/93; 
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a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de p

em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro 

de preços, se assim for decidido pela Administração; 

os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 

neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, 

a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do 

se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, 
incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados 
devera ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as razões do 

DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO: 

As recargas objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 

Secretário requisitante, sendo a dotação orçamentária informada por ocasião da emissão da Nota 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 057/2022 e as propostas das empresas 

classificadas no certame supranumerado, conforme mata de apuração, anexo ao presente 

ntrato (empenho, autorização de compra, ou outro similar) confeccionado em decorrência 

do registro de preços, poderá nas mesmas condições contratuais, sofrer alterações nos termos do 

 

 

a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a 

em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro 

 

por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 

om aviso de recebimento, 

se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, 

gão encarregado das publicações oficiais do 

quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
ta de Registro de Preços, ou, a juízo da 

Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, 

toras para cancelamento dos preços registrados 
devera ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as razões do 

As recargas objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 

Secretário requisitante, sendo a dotação orçamentária informada por ocasião da emissão da Nota 

e as propostas das empresas 

classificadas no certame supranumerado, conforme mata de apuração, anexo ao presente 

ntrato (empenho, autorização de compra, ou outro similar) confeccionado em decorrência 

do registro de preços, poderá nas mesmas condições contratuais, sofrer alterações nos termos do 
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III – A Administração não está obrigada a adqu

registrados. 

IV - Fica eleito o foro desta Comarca de Coromandel

decorrentes da utilização da presente Ata.

V - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Institui

no Município, com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito (art. 55, XII).

________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 

_______________________________          _____________________________

                  NOME/CPF                               
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A Administração não está obrigada a adquirir os serviços cujos preços encontram

Fica eleito o foro desta Comarca de Coromandel-MG para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente Ata. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Instituidor do Registro de preços 

no Município, com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 

ão os princípios gerais de Direito (art. 55, XII). 

Coromandel – MG, __ de _______ de 2022.

___________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA  

 

________________________ 

EMPRESA CLASSIFICADA 

 

_______________________________          _____________________________

NOME/CPF                                                        NOME/ CPF 

 

 

irir os serviços cujos preços encontram-se 

MG para dirimir quaisquer questões 

dor do Registro de preços 

no Município, com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 

 

MG, __ de _______ de 2022. 

 

_______________________________          _____________________________ 


