
PREFEITURA M

E

            O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

São Lourenço/ES, por intermédio de seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, nomeado pelo Decreto 

3184/2017, de 04 de janeiro de 2017, atendendo ao que dispõe as Leis Federais nº 8.666/93 de 21 de junho 

de 1993, 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123/

e alterações posteriores, TORNA PÚBLICO

1 - DO TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010

1.2 - Processo Administrativo nº. 

1.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 

1.4 - Objeto: Contratação de empresa para execução da Coleta, Transporte,Tratamento e Destinação 

Final dos Resíduos Sólidos oriundos do Sistema de Saúde Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Divino de São Lourenço

 2 - DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

2.1 - Os recursos orçamentários para atender ao objeto da presente licitação serão provenientes da 

seguinte dotação:  

ÓRGÃO: 1000-SECRETARIA MUN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001

Função/Sub Função/Programa/Proj.Ativ.:

Elemento: 3.3.90.39-00 -Especificação:

Ficha: 00073- Fonte: 1201 

3 - DO OBJETO  

3.1 - O objeto da presente licitação é a 

Transporte,Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos oriundos do Sistema de Saúde Classe 

I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do 

Lourenço-ES, conforme especificação detalhada no Termo de Referência 

4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem a todas as exigências contidas

neste edital e seus anexos, além das disposições legais,

desenvolvam as atividades objeto desta licitação: 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018-FMS.

EXCLUSIVO PARA ME e EPP  

(CONFORME ART. 48, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)

DIVINO DE SÃO LOURENÇO, com sede à Praça 10 de Agosto, 10

/ES, por intermédio de seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, nomeado pelo Decreto 

3184/2017, de 04 de janeiro de 2017, atendendo ao que dispõe as Leis Federais nº 8.666/93 de 21 de junho 

de 1993, 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 

TORNA PÚBLICO, que fará realizar licitação nos termos deste edital.

DO TERMO DE REFERÊNCIA  

e: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018-FMS.  

Processo Administrativo nº. 000166/2018.  

MENOR PREÇO POR LOTE  

Contratação de empresa para execução da Coleta, Transporte,Tratamento e Destinação 

Final dos Resíduos Sólidos oriundos do Sistema de Saúde Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da 

cipal de Saúde do Município de Divino de São Lourenço-ES 

DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS  

Os recursos orçamentários para atender ao objeto da presente licitação serão provenientes da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

1001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função/Sub Função/Programa/Proj.Ativ.:103.030.021.2035 

Especificação: Outros Ser. De Terceiro – Pessoa Jurídica

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para execução da Coleta, 

Transporte,Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos oriundos do Sistema de Saúde Classe 

I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do 

, conforme especificação detalhada no Termo de Referência (Anexo 07)

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO  

Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem a todas as exigências contidas

neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição e que 

desenvolvam as atividades objeto desta licitação:  

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

FMS. 

(CONFORME ART. 48, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006) 

Praça 10 de Agosto, 10, Centro, Divino de 

/ES, por intermédio de seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, nomeado pelo Decreto 

3184/2017, de 04 de janeiro de 2017, atendendo ao que dispõe as Leis Federais nº 8.666/93 de 21 de junho 

2006, de 14 de dezembro de 2006 

, que fará realizar licitação nos termos deste edital. 

Contratação de empresa para execução da Coleta, Transporte,Tratamento e Destinação 

Final dos Resíduos Sólidos oriundos do Sistema de Saúde Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da 

Os recursos orçamentários para atender ao objeto da presente licitação serão provenientes da 

Pessoa Jurídica 

Contratação de empresa para execução da Coleta, 

Transporte,Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos oriundos do Sistema de Saúde Classe 

I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Divino de São 

(Anexo 07). 

Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem a todas as exigências contidas 

independentemente de transcrição e que 
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4.1.1 - Que seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que seja capaz de cumprir as exigências 

estabelecidas no Edital e na Lei Federal nº 8.666/1993. 

4.1.2 - Caso as ME e EPP não tenha interesse em participar da licitação, o certame será repetido para todas 

as empresas interessadas.  

4.2 - Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas qu

suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração 

Pública Municipal; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão 

público ou que se subsumem 

4.3 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 

estipulado, participará do Pregão com a proposta apresentada, renunciando a apresentação de

propostas e a interposição de recurso. 

4.4 - Na ocorrência da situação descrita no item anterior, o licitante deverá enviar declaração 

junto à documentação de Habilitação, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação.  

4.5 - Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por tabelião de nota, por publicação Oficial, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. 

4.5.1 - A autenticação pelo Pregoeiro ou Membro da 

de 01 (um) dia para a abertura da presente Licitação.

5 - DA DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES. 

5.1 - Até o dia 16 de Outubro de

(PROPOSTA e HABILITAÇÃO), no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, em 02 

(dois) envelopes distintos, opacos, lacrados, contendo na parte externa, além da razão social completa do 

proponente (com CNPJ), os seguintes di

- Pregão Presencial nº 010/2018

5.2 - Poderá ser utilizado o modelo de etiqueta abaixo: 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA D

Pregão Presencial Nº 010/2018

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Que seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que seja capaz de cumprir as exigências 

ecidas no Edital e na Lei Federal nº 8.666/1993.  

Caso as ME e EPP não tenha interesse em participar da licitação, o certame será repetido para todas 

Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de 

suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração 

Pública Municipal; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão 

público ou que se subsumem as disposições do art. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 

estipulado, participará do Pregão com a proposta apresentada, renunciando a apresentação de

propostas e a interposição de recurso.  

Na ocorrência da situação descrita no item anterior, o licitante deverá enviar declaração 

junto à documentação de Habilitação, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por tabelião de nota, por publicação Oficial, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. 

A autenticação pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio ocorrerá com antecedência mínima 

de 01 (um) dia para a abertura da presente Licitação. 

DA DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES.  

Outubro de 2018 às 12:30 horas, os Proponentes deverão protocolizar os 

(PROPOSTA e HABILITAÇÃO), no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, em 02 

(dois) envelopes distintos, opacos, lacrados, contendo na parte externa, além da razão social completa do 

proponente (com CNPJ), os seguintes dizeres: "PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

/2018-FMS, Envelope nº 01 - PROPOSTA; Envelope nº 02 

Poderá ser utilizado o modelo de etiqueta abaixo:  

DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES  

PROPOSTA DE PREÇOS  

/2018-FMS  

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Que seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que seja capaz de cumprir as exigências 

Caso as ME e EPP não tenha interesse em participar da licitação, o certame será repetido para todas 

e estejam cumprindo pena de 

suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração 

Pública Municipal; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão 

as disposições do art. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.  

Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 

estipulado, participará do Pregão com a proposta apresentada, renunciando a apresentação de novas 

Na ocorrência da situação descrita no item anterior, o licitante deverá enviar declaração (ANEXO 3), 

junto à documentação de Habilitação, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por tabelião de nota, por publicação Oficial, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.  

Equipe de Apoio ocorrerá com antecedência mínima 

horas, os Proponentes deverão protocolizar os Envelopes 

(PROPOSTA e HABILITAÇÃO), no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, em 02 

(dois) envelopes distintos, opacos, lacrados, contendo na parte externa, além da razão social completa do 

zeres: "PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES 

PROPOSTA; Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO".  
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RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

 ENVELOPE N° 02 - HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial Nº 010/2018

5.3 - O Envelope nº 01 - PROPOSTA, deverá conter as informações/documentos exigidos no

PROPOSTA) deste Edital, e o Envelope nº 02 

exigidos no item 8 (DA HABILITAÇÃO) deste Edital. 

6 - DO CREDENCIAMENTO.  

6.1 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 5.1 com início às 

horas;  

6.2 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, 

bem como possa manifestar interesse recursal. 

6.3 - Para a efetivação do Credenciamento, o representante do proponente deverá exibir ao Pregoeiro o 

seguinte:  

a) Qualquer documento de identidade emitido por órgão público, juntamente com um original de 

instrumento procuratório (ANEXO 2), com firma do outorgante reconhecida em cartório ou instrumento 

procuratório público, que o autorize a participar des

para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente; 

b) Original ou cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do 

documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na junta comercial, conforme o 

caso, a fim de comprovar se o outorgante do instrumen

possui os devidos poderes da outorga supra, que lhe será restituído após as averiguações necessárias. 

b.1) No caso da apresentação do Contrato Social Consolidado, serão necessários apenas à Consolidação e 

os Aditivos posteriores;  

c) Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede da Empresa, expedida no máximo a 

30 (trinta) dias da data de julgamento desta licitação.

 d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estr

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir.  

e) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO 3).

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – ES 

HABILITAÇÃO  

/2018-FMS.  

PROPOSTA, deverá conter as informações/documentos exigidos no

PROPOSTA) deste Edital, e o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações 

exigidos no item 8 (DA HABILITAÇÃO) deste Edital.  

 

O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 5.1 com início às 

O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, 

bem como possa manifestar interesse recursal.  

Para a efetivação do Credenciamento, o representante do proponente deverá exibir ao Pregoeiro o 

a) Qualquer documento de identidade emitido por órgão público, juntamente com um original de 

instrumento procuratório (ANEXO 2), com firma do outorgante reconhecida em cartório ou instrumento 

procuratório público, que o autorize a participar deste Pregão e a responder pelo proponente, inclusive 

para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente; 

inal ou cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do 

documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na junta comercial, conforme o 

caso, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório de que trata o subitem anterior, 

possui os devidos poderes da outorga supra, que lhe será restituído após as averiguações necessárias. 

b.1) No caso da apresentação do Contrato Social Consolidado, serão necessários apenas à Consolidação e 

c) Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede da Empresa, expedida no máximo a 

30 (trinta) dias da data de julgamento desta licitação. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

e) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO 3).

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

PROPOSTA, deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7 (DA 

HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações 

O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 5.1 com início às 12:50 

O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, 

Para a efetivação do Credenciamento, o representante do proponente deverá exibir ao Pregoeiro o 

a) Qualquer documento de identidade emitido por órgão público, juntamente com um original de 

instrumento procuratório (ANEXO 2), com firma do outorgante reconhecida em cartório ou instrumento 

te Pregão e a responder pelo proponente, inclusive 

para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente;  

inal ou cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do 

documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na junta comercial, conforme o 

to procuratório de que trata o subitem anterior, 

possui os devidos poderes da outorga supra, que lhe será restituído após as averiguações necessárias.  

b.1) No caso da apresentação do Contrato Social Consolidado, serão necessários apenas à Consolidação e 

c) Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede da Empresa, expedida no máximo a 

angeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

e) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO 3). 
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e.1) Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de 

caráter obrigatório prevista na letra "e", o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de declaração que 

poderá ser preenchido e assinado pelo representante cre

6.4 - A apresentação dos documentos previstos no item 6.3, letra "b", presta

atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 3.1. 

6.5 - No caso do proprietário, diretor, sócio ou assemelhado estar representand

abertura, este deverá apresentar documentos que comprovem tal situação, além do documento de 

Identidade. 

6.6 - Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados em envelope separado, 

não devendo ser protocolados

7 - DA PROPOSTA  

7.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, manuscrita com letra legível, datilografada ou 

digitada, contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada por seu 

representante legal e carimbada, sem e

informações:  

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações constantes do Anexo 01; 

b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

mesma;  

c) Quantidade, Marca e Modelo, preço por Lote e Total ofertado, devendo ser cotado em Real e com duas 

casas decimais (R$ X,XX), incluindo

seguros, licenças incidentes sobre os serviços realizados, bem como todos os outros custos relacionados 

aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para o Município de 

LOURENÇO-ES.  

7.2 - A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena

todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

 7.3 - A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, as normas e exigências deste 

edital.  

7.4 - Não será considerada nenhuma 

não previstas neste edital.  

7.5 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo 01, 

evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referente

7.6 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item, bem como Lote 

com omissão de algum item. 

7.7 - Não serão aceitas propostas cujo lote não 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de 

caráter obrigatório prevista na letra "e", o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de declaração que 

poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.  

A apresentação dos documentos previstos no item 6.3, letra "b", presta

atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 3.1.  

No caso do proprietário, diretor, sócio ou assemelhado estar representand

abertura, este deverá apresentar documentos que comprovem tal situação, além do documento de 

Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados em envelope separado, 

não devendo ser protocolados.  

A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, manuscrita com letra legível, datilografada ou 

digitada, contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada por seu 

representante legal e carimbada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes 

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações constantes do Anexo 01; 

que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias - contados da data de 

c) Quantidade, Marca e Modelo, preço por Lote e Total ofertado, devendo ser cotado em Real e com duas 

casas decimais (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, 

s sobre os serviços realizados, bem como todos os outros custos relacionados 

aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para o Município de 

A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação, por parte do licitante, de 

todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 

A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, as normas e exigências deste 

Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou 

As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo 01, 

evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 

Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item, bem como Lote 

com omissão de algum item.  

Não serão aceitas propostas cujo lote não contemple todos os itens.  

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

ipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de 

caráter obrigatório prevista na letra "e", o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de declaração que 

A apresentação dos documentos previstos no item 6.3, letra "b", presta-se para observar se a 

No caso do proprietário, diretor, sócio ou assemelhado estar representando a empresa na sessão de 

abertura, este deverá apresentar documentos que comprovem tal situação, além do documento de 

Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados em envelope separado, 

A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, manuscrita com letra legível, datilografada ou 

digitada, contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada por seu 

mendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes 

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações constantes do Anexo 01;  

contados da data de abertura da 

c) Quantidade, Marca e Modelo, preço por Lote e Total ofertado, devendo ser cotado em Real e com duas 

se todos os custos, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, 

s sobre os serviços realizados, bem como todos os outros custos relacionados 

aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para o Município de DIVINO DE SÃO 

aceitação, por parte do licitante, de 

A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, as normas e exigências deste 

oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou 

As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo 01, 

s à especificação do objeto.  

Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item, bem como Lote 
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7.8 - As Propostas Comerciais que atenderem na sua essência aos requisitos deste Edital serão verificadas, 

ajustadas e, se for o caso, corrigidas na forma indicada a seguir:

a) Erro de transcrição das quantidades descritas no Anexo 01 para a proposta: o produto será corrigid

devidamente, mantendo-se o preço unitário proposto e corrigindo

b) Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo

preço unitário e a quantidade e corrigindo

c) Erro de adição: será retificado, conservando

8 - DA HABILITAÇÃO. 

8.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.1.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 

enumerados: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus 

administradores, ou Registro Comercial no caso de empre

b) Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede da Empresa, expedida no máximo a 

30 (trinta) dias da data de julgamento desta licitação.

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 

exercício. 

e) Cópia da Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa signatária da proposta;

f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar (Anexo 04);

g) Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezo

trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, salvo regularmente contratado na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (art.7º XXXIII CF), (Anexo 05);

8.1.2 - Os documentos aqui enumerados, quando já ap

dispensados na Habilitação. 

8.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Apresentação de, no mínimo 01 (um) atestado de aptidão da Empresa licitante, para execução de 

serviços compatíveis com o objeto desta licitação, e

ajuizamento da capacidade de atendimento, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Administração 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Comerciais que atenderem na sua essência aos requisitos deste Edital serão verificadas, 

ajustadas e, se for o caso, corrigidas na forma indicada a seguir: 

a) Erro de transcrição das quantidades descritas no Anexo 01 para a proposta: o produto será corrigid

se o preço unitário proposto e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

b) Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo

preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 

c) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando

HABILITAÇÃO JURÍDICA  

Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus 

administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual. 

b) Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede da Empresa, expedida no máximo a 

30 (trinta) dias da data de julgamento desta licitação. 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 

Cópia da Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa signatária da proposta;

f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar (Anexo 04);

g) Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezo

trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, salvo regularmente contratado na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (art.7º XXXIII CF), (Anexo 05);

Os documentos aqui enumerados, quando já apresentados no ato de credenciamento, poderão ser 

 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Apresentação de, no mínimo 01 (um) atestado de aptidão da Empresa licitante, para execução de 

serviços compatíveis com o objeto desta licitação, em características, quantidades e prazo que permitam o 

ajuizamento da capacidade de atendimento, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Administração - CRA - ES e visado pelo seu Responsá

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Comerciais que atenderem na sua essência aos requisitos deste Edital serão verificadas, 

a) Erro de transcrição das quantidades descritas no Anexo 01 para a proposta: o produto será corrigido 

se a quantidade e o preço total; 

b) Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o 

se as parcelas corretas e trocando-se a soma; 

HABILITAÇÃO, os documentos abaixo 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus 

b) Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede da Empresa, expedida no máximo a 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 

Cópia da Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa signatária da proposta; 

f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar (Anexo 04); 

g) Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, salvo regularmente contratado na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (art.7º XXXIII CF), (Anexo 05); 

resentados no ato de credenciamento, poderão ser 

a) Apresentação de, no mínimo 01 (um) atestado de aptidão da Empresa licitante, para execução de 

m características, quantidades e prazo que permitam o 

ajuizamento da capacidade de atendimento, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

ES e visado pelo seu Responsável 
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Técnico. Caso a licitante seja sediada fora do Estado do Espirito Santo, deverá apresentar seu atestado de 

aptidão registrado no CRA do seu estado de origem, bem como sua Certidão de Visto do CRA 

a1) O atestado deve ser emitido em papel timbrado 

ou inscrição da licitação - CRA 

Normativa 337/2006 do conselho federal de administração e parecer Técnico CTE n° 03/2008.

a3) Em caso de licitante for sediada em local diverso do Espírito Santo. Deverá comprovar o seu registro 

secundário no CRA - ES, apenas quando vencedora do certame na assinatura do correspondente contrato 

de prestação de serviço.  

b) Licença Única da Empresa par

c) Certidão Negativa de Débitos Ambientais Fornecidas pelo IEMA. 

d) Autorização ambiental para transporte interestadual de produtos perigosos (IBAMA). 

e) Certificado de Cadastro Técnico Federal. (IBAMA). 

f) Certidão Negativa de Débitos Ambientais ou Certificado de Regularidade de Débitos Ambientais. 

(IBAMA).  

g) Certificado de Inspeção Veicular (CIV). 

h) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público e/ou privado atestand

coleta de resíduos de saúde dos tipos A, B, e E. 

i) Certificado de capacitação e treinamento dos funcionários da empresa licitante que irão atuar na 

execução dos serviços objeto desta licitação, nos termos da Resolução 

7/12/2004.  

j) Comprovação que mantém em seu quadro de funcionários no mínimo 1 (um) profissional com formação 

em engenharia sanitária (engenheiro sanitário) ou engenharia ambiental (engenheiro ambiental) ou 

engenharia química (engenheiro qu

civil), com qualificação prevista nos termos do decreto federal nº 23.569 de 11/12/1933, art. 29, alínea ''b'' 

detentor de atestado de responsabilidade técnica compatível em complexidade t

equivalente ou superior ao objeto, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA da região. 

k) Licença Ambiental autenticadas das Empresas eventualmente terceirizadas para o tratamento

destinação dos resíduos de saúde, juntamente com declaração estabelecendo o vínculo entre as empresas. 

8.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.3.1 - Deverão ser apresentados os seguintes documentos (Sede da empresa):

a) Prova de inscrição no Cadastro

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Técnico. Caso a licitante seja sediada fora do Estado do Espirito Santo, deverá apresentar seu atestado de 

aptidão registrado no CRA do seu estado de origem, bem como sua Certidão de Visto do CRA 

a1) O atestado deve ser emitido em papel timbrado da empresa contratante, assinado por seu a2) Registro 

CRA - ES, conforme a exigência da lei n° 4769/1965, capitulo XII da resolução 

Normativa 337/2006 do conselho federal de administração e parecer Técnico CTE n° 03/2008.

caso de licitante for sediada em local diverso do Espírito Santo. Deverá comprovar o seu registro 

ES, apenas quando vencedora do certame na assinatura do correspondente contrato 

b) Licença Única da Empresa para coleta e transporte rodoviário de resíduos de saúde expedida pelo IEMA.

c) Certidão Negativa de Débitos Ambientais Fornecidas pelo IEMA.  

d) Autorização ambiental para transporte interestadual de produtos perigosos (IBAMA). 

cnico Federal. (IBAMA).  

f) Certidão Negativa de Débitos Ambientais ou Certificado de Regularidade de Débitos Ambientais. 

g) Certificado de Inspeção Veicular (CIV).  

h) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público e/ou privado atestand

coleta de resíduos de saúde dos tipos A, B, e E.  

i) Certificado de capacitação e treinamento dos funcionários da empresa licitante que irão atuar na 

execução dos serviços objeto desta licitação, nos termos da Resolução 

j) Comprovação que mantém em seu quadro de funcionários no mínimo 1 (um) profissional com formação 

em engenharia sanitária (engenheiro sanitário) ou engenharia ambiental (engenheiro ambiental) ou 

engenharia química (engenheiro químico), ou possuir formação na área de engenharia civil (engenheiro 

civil), com qualificação prevista nos termos do decreto federal nº 23.569 de 11/12/1933, art. 29, alínea ''b'' 

detentor de atestado de responsabilidade técnica compatível em complexidade t

equivalente ou superior ao objeto, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA da região.  

k) Licença Ambiental autenticadas das Empresas eventualmente terceirizadas para o tratamento

destinação dos resíduos de saúde, juntamente com declaração estabelecendo o vínculo entre as empresas. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Deverão ser apresentados os seguintes documentos (Sede da empresa):

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - do Ministério da Fazenda;

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal. 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Técnico. Caso a licitante seja sediada fora do Estado do Espirito Santo, deverá apresentar seu atestado de 

aptidão registrado no CRA do seu estado de origem, bem como sua Certidão de Visto do CRA - ES; 

da empresa contratante, assinado por seu a2) Registro 

ES, conforme a exigência da lei n° 4769/1965, capitulo XII da resolução 

Normativa 337/2006 do conselho federal de administração e parecer Técnico CTE n° 03/2008. 

caso de licitante for sediada em local diverso do Espírito Santo. Deverá comprovar o seu registro 

ES, apenas quando vencedora do certame na assinatura do correspondente contrato 

a coleta e transporte rodoviário de resíduos de saúde expedida pelo IEMA. 

d) Autorização ambiental para transporte interestadual de produtos perigosos (IBAMA).  

f) Certidão Negativa de Débitos Ambientais ou Certificado de Regularidade de Débitos Ambientais. 

h) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público e/ou privado atestando capacidade técnica para 

i) Certificado de capacitação e treinamento dos funcionários da empresa licitante que irão atuar na 

execução dos serviços objeto desta licitação, nos termos da Resolução - ANVISA - RDC no 306 de 

j) Comprovação que mantém em seu quadro de funcionários no mínimo 1 (um) profissional com formação 

em engenharia sanitária (engenheiro sanitário) ou engenharia ambiental (engenheiro ambiental) ou 

ímico), ou possuir formação na área de engenharia civil (engenheiro 

civil), com qualificação prevista nos termos do decreto federal nº 23.569 de 11/12/1933, art. 29, alínea ''b'' 

detentor de atestado de responsabilidade técnica compatível em complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior ao objeto, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

k) Licença Ambiental autenticadas das Empresas eventualmente terceirizadas para o tratamento e 

destinação dos resíduos de saúde, juntamente com declaração estabelecendo o vínculo entre as empresas.  

Deverão ser apresentados os seguintes documentos (Sede da empresa): 

do Ministério da Fazenda; 
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c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa, ou positiva com e

Negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União);

f) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalh

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do titulo VII

Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943, com redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011).

8.3.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar TODA a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.3.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será as

02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, para a regularização da documentação.

8.3.2.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no ite

do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Legislação vigente, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

Contrato, ou revogar a licitação.

8.3.3 - O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, procederá a validação nos sites dos 

órgãos oficiais (Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal) 

emissores das certidões negativas 

8.3.4 - Os documentos relacionados no item 8.2.1, somente serão considerados válidos se estiverem dentro 

da validade expressa no próprio documento ou caso o órgão emissor não declare a validade do document

este será de 30 (trinta) dias contados da data da emissão.

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 - As 13:00 horas do dia 16 de Outubro 

reuniões da CPL localizada na sede desta Prefeitura Municipal. 

9.2 - Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, a declaração (AN

entregue separadamente dos envelopes nº 01 

9.3 - Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 9.1 em 

envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "PRE

LOURENÇO - ES - Pregão Presencial nº 010

10 - DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO

10.1 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão permitidos novos proponentes. 

10.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes nº

POR LOTE, e pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, 

principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa, ou positiva com e

Negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União);

f) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do titulo VII-

Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943, com redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011).

resas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar TODA a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será as

02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, para a regularização da documentação. 

regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.3.1.1, implicará na decadência 

do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Legislação vigente, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

r a licitação. 

O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, procederá a validação nos sites dos 

órgãos oficiais (Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal) 

emissores das certidões negativas apresentadas, das certidões obtidas via Internet. 

Os documentos relacionados no item 8.2.1, somente serão considerados válidos se estiverem dentro 

da validade expressa no próprio documento ou caso o órgão emissor não declare a validade do document

este será de 30 (trinta) dias contados da data da emissão. 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

dia 16 de Outubro de 2018 será aberta à sessão, pelo Pregoeiro, na     sala de 

reuniões da CPL localizada na sede desta Prefeitura Municipal.  

Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, a declaração (AN

entregue separadamente dos envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - HABILITAÇÃO.

Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 9.1 em 

envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO 

Pregão Presencial nº 010/2018-FMS, Envelope DECLARAÇÃO".

DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO 

Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão permitidos novos proponentes. 

O Pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes nº 001 - PROPOSTA, julgando

POR LOTE, e pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, 

principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa, ou positiva com efeito de 

Negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União); 

f) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço); 

o, mediante a apresentação de 

A da consolidação das Leis do 

Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943, com redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011). 

resas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar TODA a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 

02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

m 8.3.1.1, implicará na decadência 

do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Legislação vigente, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, procederá a validação nos sites dos 

órgãos oficiais (Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal) 

apresentadas, das certidões obtidas via Internet.  

Os documentos relacionados no item 8.2.1, somente serão considerados válidos se estiverem dentro 

da validade expressa no próprio documento ou caso o órgão emissor não declare a validade do documento, 

de 2018 será aberta à sessão, pelo Pregoeiro, na     sala de 

Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, a declaração (ANEXO 3), deverá ser 

HABILITAÇÃO. 

Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 9.1 em 

FEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO 

FMS, Envelope DECLARAÇÃO". 

Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão permitidos novos proponentes.  

PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, 

POR LOTE, e pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, 
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10.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou 

imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes ou apresente ofertas 

inexequíveis. 

10.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimen

10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

10.4.1 - Em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas 

nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 

(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quais

10.5 - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

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

decrescente de valor, sendo-lhe facultado oferecer preço inferior ao seu, ainda que superior ao menor;

10.6 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusã

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeito de ordenação das propostas.

10.8 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições 

que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.

10.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando

penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

10.10 - Não havendo mais i

competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de 

10.11 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a 

licitante que oferecer o lance de menor preço, desde que esta seja MICROEMPRESA 

PEQUENO PORTE - EPP. 

10.12 - Quando, após o encerramento dos lances verbais, houver ofertas apresentadas por Micro Empresas 

ou Empresas de Pequeno Porte, de valor até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, será considerado empate (Art.44 

da LC nº 123/2006). 

10.13 - Ocorrendo o empate na forma do item anterior, a Micro

Pequeno Porte melhor classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, devendo fazê

após a convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.

10.14 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.12, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresenta
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sclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou 

imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes ou apresente ofertas 

Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VIII, do Art. 4°, da Lei 

10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas 

nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 

(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

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

lhe facultado oferecer preço inferior ao seu, ainda que superior ao menor;

Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 

A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusã

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeito de ordenação das propostas. 

O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições 

ecessárias a fim de por ordem ao certame. 

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a 

licitante que oferecer o lance de menor preço, desde que esta seja MICROEMPRESA 

Quando, após o encerramento dos lances verbais, houver ofertas apresentadas por Micro Empresas 

Porte, de valor até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, será considerado empate (Art.44 

Ocorrendo o empate na forma do item anterior, a Microempresa ou a Empresa de 

Pequeno Porte melhor classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, devendo fazê-lo no prazo máximo de 5 (cinco) minutos

após a convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.12, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar uma melhor oferta. 
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sclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou 

imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes ou apresente ofertas 

to ao Inciso VIII, do Art. 4°, da Lei 

10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas 

nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 

quer que sejam os preços oferecidos. 

O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar 

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

lhe facultado oferecer preço inferior ao seu, ainda que superior ao menor; 

A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições 

se o proponente desistente às 

penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

nteresse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a empresa 

licitante que oferecer o lance de menor preço, desde que esta seja MICROEMPRESA - ME ou EMPRESA DE 

Quando, após o encerramento dos lances verbais, houver ofertas apresentadas por Micro Empresas 

Porte, de valor até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, será considerado empate (Art.44 

empresa ou a Empresa de  

Pequeno Porte melhor classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela  

lo no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.12, será realizado sorteio entre elas para que 



PREFEITURA M

10.15 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item 

10.13, serão convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem no citado empate, na 

ordem classificatória, para o exercíci

10.16 - Na hipótese da não contratação nos termos disciplinados anteriormente para o desempate, o 

objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.17 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 

decidindo motivadamente a respeito.

10.18 - Sendo vencedora a proposta será aberto o Envelope nº 02 

atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital.

10.19 - Sendo aceitável a proposta, será aberto o envelope nº 02

às exigências de habilitação previstas neste edital.

10.20 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), o(s) 

licitante(s) será(ão) declarado(s) vencedor(es), sendo

não ocorra a manifestação de recurso.

10.21 - O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 

desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação 

ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de 

fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que 

10.22 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, 

destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

10.23 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem

a intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na 

legislação vigente, sendo a autoridade superior competente para d

11.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, 

acompanhado de documentação pertinente;

b) As razões do recurso serão apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, XVIII, da Lei 

10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com 

poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrume

autos); 
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Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item 

10.13, serão convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem no citado empate, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

Na hipótese da não contratação nos termos disciplinados anteriormente para o desempate, o 

objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, 

decidindo motivadamente a respeito. 

Sendo vencedora a proposta será aberto o Envelope nº 02 - 

atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital. 

ndo aceitável a proposta, será aberto o envelope nº 02- HABILITAÇÃO e verificado o atendimento 

às exigências de habilitação previstas neste edital. 

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), o(s) 

(s) será(ão) declarado(s) vencedor(es), sendo-lhe(s) adjudicado, por lote, o objeto do certame, caso 

não ocorra a manifestação de recurso. 

O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 

u inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação 

ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de 

fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, 

ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem

a intenção de recorrer dos atos até ali praticados. 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na 

legislação vigente, sendo a autoridade superior competente para decidir sobre o recurso.

A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, 

acompanhado de documentação pertinente; 

do recurso serão apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, XVIII, da Lei 

10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com 

poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos 
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Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item 

10.13, serão convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem no citado empate, na 

Na hipótese da não contratação nos termos disciplinados anteriormente para o desempate, o 

objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, 

 HABILITAÇÃO e verificado o 

HABILITAÇÃO e verificado o atendimento 

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), o(s) 

lhe(s) adjudicado, por lote, o objeto do certame, caso 

O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 

u inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação 

ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de 

desabonem a idoneidade do proponente. 

O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, 

ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes. 

Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar 

Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na  

ecidir sobre o recurso. 

A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério: 

a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, 

do recurso serão apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, XVIII, da Lei 

10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com 

nto procuratório (se ausente nos 



PREFEITURA M

c) As razões do recurso deverão ser Protocolizadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de DIVINO 

DE SÃO LOURENÇO-ES, e se fora do prazo legal, não serão conhecidos.

d) Ficando os demais licitantes desde logo 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo

autos,(art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02).

11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada

recurso e o objeto será adjudicado ao licitante vencedor.

11.4 - A impugnação ao presente Edital deverá ser feita por escrito, ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura d

ventura encontrados, para a devida análise e, se for o caso, a correção ou esclarecimentos necessários (Art. 

41 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações).

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Após a classificação das Propostas e julgamento da Habilitação, o Pregoeiro submeterá à autoridade 

superior para deliberação quanto à Adjudicação e Homologação do objeto da licitação.

13 - DA CONTRATAÇÃO E PREÇO 

13.1 - O preço ofertado para fornecimento do objeto da presente Licitação, será fixo e irreajustável.

14 - EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1 - O objeto deste Contrato deverá ser executado de acordo com a solicitação feita pela Secretaria 

Municipal responsável. 

15 - PAGAMENTO 

15.1 - O pagamento será efetuado, mediante a aceitação do objeto e apresentação, à Prefeitura Municipal 

de DIVINO DE SÃO LOURENÇO

e visados, serão encaminhados à Divisão de Finanças para Pagamento.

15.2 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à 

contratada para a devida correção e reapresentação.

15.3 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste

edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO.

16 - PENALIDADES E SANÇÕES

16.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital para a 

realização da venda do objeto desta licitação, sujeitando

10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

16.1.1 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 (cinco) 

anos. 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
c) As razões do recurso deverão ser Protocolizadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de DIVINO 

ES, e se fora do prazo legal, não serão conhecidos. 

d) Ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos,(art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de 

recurso e o objeto será adjudicado ao licitante vencedor. 

A impugnação ao presente Edital deverá ser feita por escrito, ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura das propostas, contendo todas as divergências, dúvidas ou erros por 

ventura encontrados, para a devida análise e, se for o caso, a correção ou esclarecimentos necessários (Art. 

41 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações). 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Após a classificação das Propostas e julgamento da Habilitação, o Pregoeiro submeterá à autoridade 

superior para deliberação quanto à Adjudicação e Homologação do objeto da licitação.

DA CONTRATAÇÃO E PREÇO  

fornecimento do objeto da presente Licitação, será fixo e irreajustável.

 

O objeto deste Contrato deverá ser executado de acordo com a solicitação feita pela Secretaria 

será efetuado, mediante a aceitação do objeto e apresentação, à Prefeitura Municipal 

DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras que após conferidos 

e visados, serão encaminhados à Divisão de Finanças para Pagamento. 

Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à 

vida correção e reapresentação. 

Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste

edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 

PENALIDADES E SANÇÕES 

A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital para a 

realização da venda do objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 

10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 

Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 (cinco) 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

c) As razões do recurso deverão ser Protocolizadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de DIVINO 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de 

lhes assegurada vista imediata dos 

do licitante importará na decadência do direito de 

A impugnação ao presente Edital deverá ser feita por escrito, ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis 

as propostas, contendo todas as divergências, dúvidas ou erros por 

ventura encontrados, para a devida análise e, se for o caso, a correção ou esclarecimentos necessários (Art. 

Após a classificação das Propostas e julgamento da Habilitação, o Pregoeiro submeterá à autoridade 

superior para deliberação quanto à Adjudicação e Homologação do objeto da licitação. 

fornecimento do objeto da presente Licitação, será fixo e irreajustável. 

O objeto deste Contrato deverá ser executado de acordo com a solicitação feita pela Secretaria 

será efetuado, mediante a aceitação do objeto e apresentação, à Prefeitura Municipal 

, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras que após conferidos 

Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à 

Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 

A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital para a 

des constantes no art. 7º da Lei nº 

Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 (cinco) 
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16.1.2 - Multa pelo não cumprimento d

calculada pela fórmula: 

M = 0,01 x C x D 

onde: 

M = valor da multa 

C = valor mensal da obrigação

D = número de dias em atraso

16.2 - Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não ob

sujeitará o Licitante à penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor 

global da proposta apresentada.

16.3 - A aplicação da penalidade contida no item 16.1.2 e 16.2, não afasta a

item 16.1.1. 

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas 

no presente edital, e seus anexos.

17.2 - O Município de Divino de São Lourenço

finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas 

nas propostas, bem como, presentes razões de interesse público, suspender, revogar total ou parcialm

a presente licitação, em qualquer fase, sem que caiba ao licitante interessado o direito à indenização, 

ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie.

17.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

17.4 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar 

necessário. 

17.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando

profissionais de reconhecida comp

licitantes, bem como qualquer outro servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ES. 

17.6 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

17.7 - Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados 

através do tel.: (28) 3551-1177, Ramal 216, em dias úteis, no horário de 8 h às 15 h.

17.8 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitant

proposta mais vantajosa para a Administração.
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Multa pelo não cumprimento de suas obrigações conforme previsto, após a assinatura do contrato, 

C = valor mensal da obrigação 

D = número de dias em atraso 

Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas contidas neste edital, 

sujeitará o Licitante à penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor 

global da proposta apresentada. 

A aplicação da penalidade contida no item 16.1.2 e 16.2, não afasta a aplicação da sanção trazida no 

Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas 

no presente edital, e seus anexos. 

Divino de São Lourenço-ES, reserva-se o direito de, efetuar diligências com a 

finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas 

nas propostas, bem como, presentes razões de interesse público, suspender, revogar total ou parcialm

a presente licitação, em qualquer fase, sem que caiba ao licitante interessado o direito à indenização, 

ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 

O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar 

Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando

profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer dos 

licitantes, bem como qualquer outro servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados 

1177, Ramal 216, em dias úteis, no horário de 8 h às 15 h.

O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitant

proposta mais vantajosa para a Administração. 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

e suas obrigações conforme previsto, após a assinatura do contrato, 

servância das normas contidas neste edital, 

sujeitará o Licitante à penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor 

aplicação da sanção trazida no 

Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas 

se o direito de, efetuar diligências com a 

finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas 

nas propostas, bem como, presentes razões de interesse público, suspender, revogar total ou parcialmente 

a presente licitação, em qualquer fase, sem que caiba ao licitante interessado o direito à indenização, 

O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar 

Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, 

etência técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer dos 

licitantes, bem como qualquer outro servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-

O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 

Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados 

1177, Ramal 216, em dias úteis, no horário de 8 h às 15 h. 

O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar 
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17.9 - Os quantitativos estabelecidos no anexo 01 são estimados e servem como referência, podendo o 

Município acrescê-los ou suprimi

a obrigatoriedade de consumo '' in totum ''. 

17.9.1 - Fazem parte do presente Edital integrando

 

17.9.2 - Anexo 01 - Modelo de Proposta;

17.9.3 - Anexo 02 - Modelo de Credenciamento;

17.9.4 - Anexo 03 - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de

17.9.5 - Anexo 04 - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar;

17.9.6 - Anexo 05 - Modelo de Declaração de Inexistência de Menor de 18 anos no Quadro Funcional da 

Empresa; 

17.9.7 - Anexo 06 - Minuta de

17.9.8 - Anexo 07 - Termo de Referência.

DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, 02 de Outubro

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Os quantitativos estabelecidos no anexo 01 são estimados e servem como referência, podendo o 

los ou suprimi-los em conformidade com suas necessidades, não tendo a Administração 

a obrigatoriedade de consumo '' in totum ''.  

Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 

Modelo de Proposta; 

Modelo de Credenciamento; 

Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de 

Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar;

Modelo de Declaração de Inexistência de Menor de 18 anos no Quadro Funcional da 

Minuta de Contrato; 

Termo de Referência. 

/ES, 02 de Outubro de 2018. 

Gefherson Glicério da Silva Batista 

Pregoeiro Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Os quantitativos estabelecidos no anexo 01 são estimados e servem como referência, podendo o 

los em conformidade com suas necessidades, não tendo a Administração 

o de forma plena, independentemente de transcrição:  

 habilitação; 

Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar; 

Modelo de Declaração de Inexistência de Menor de 18 anos no Quadro Funcional da 
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(Os valores aqui apresentados são somente valores médios que servem de parâmetro para que os 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018

Pela presente, vimos submeter à apreciação de V. Sª. a nossa Proposta de Preços para 

empresa para execução da Coleta, Transporte,Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

oriundos do Sistema de Saúde Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da Secr

do Município de Divino de São Lourenço

Validade da Proposta: _______dias.

Nome da Empresa:_______________________

CNPJ da Empresa:___________________

Lote LOTE Nº 01 

Item Código Especificação 

01 01130 Contratação de empresa para execução da 
Coleta, Transporte,Tratamento
Final dos Resíduos
Sistema de Saúde Classe I(hospitalar)
município, de aproximadamente 
mês, totalizando aproximadamente 1.200 Kg 
por ano. 

(nome do 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ANEXO 01 

MODELO DE PROPOSTA 

(Os valores aqui apresentados são somente valores médios que servem de parâmetro para que os 

licitantes possam formular suas propostas) 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 

/2018-FMS. 

vimos submeter à apreciação de V. Sª. a nossa Proposta de Preços para 

empresa para execução da Coleta, Transporte,Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

oriundos do Sistema de Saúde Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da Secr

do Município de Divino de São Lourenço-ES, conforme especificado abaixo. 

Validade da Proposta: _______dias. 

Nome da Empresa:_______________________ 

CNPJ da Empresa:___________________ 

Especificação  Marca/ 
Modelo 

Unidade Quantidade

Contratação de empresa para execução da 
sporte,Tratamento e Destinação 
esíduos Sólidos oriundos do 

Sistema de Saúde Classe I(hospitalar)do 
município, de aproximadamente 100 Kg por 

roximadamente 1.200 Kg 

 KG 1.200

Valor Total do Lote

Valor Total Geral

(Local), ........... de ................... de ...........

Assinatura Identificável 

(nome do representante legal e carimbo da empresa)

 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

(Os valores aqui apresentados são somente valores médios que servem de parâmetro para que os  

 

vimos submeter à apreciação de V. Sª. a nossa Proposta de Preços para Contratação de 

empresa para execução da Coleta, Transporte,Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

oriundos do Sistema de Saúde Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 

 

Quantidade Unitário Valor Total 

1.200 25,33 30.396,00 

Valor Total do Lote 30.396,00 

Valor Total Geral 30.396,00 

 

 

 

(Local), ........... de ................... de ........... 

 

 

representante legal e carimbo da empresa) 
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Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________ vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 

_____________________________________________, Carteira de Identidade nº _____________

(apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada 

durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, 

renunciar a recursos, requerer, assin

(nome do representante legal e carimbo da empresa)

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 ANEXO 02 

 

 MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 

/2018-FMS. 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________ vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 

_____________________________________________, Carteira de Identidade nº _____________

(apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada 

durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, 

renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

(Local), ........... de ................... de 2018. 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante legal e carimbo da empresa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________ vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 

_____________________________________________, Carteira de Identidade nº _________________ 

(apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada 

durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, 

ar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 

(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 

__________________________________________________,

______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da 

Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame 

epigrafado, em obediência ao d

 

(Local), ........... de ................... de 2018.

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante legal e carimbo da empresa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

ANEXO 03 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 

/2018-FMS. 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da 

Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame 

epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02. 

(Local), ........... de ................... de 2018. 

(nome do representante legal e carimbo da empresa) 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 

inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da 

Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010

 

......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ N.º ........................,.........<<endereço 

completo>> ..................., declara sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores.

 

 

(Local), ........... de ................... de 2018

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante legal e carimbo da empresa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

ANEXO 04 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 

/2018-FMS. 

......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ N.º ........................,.........<<endereço 

................, declara sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

................ de 2018. 

(nome do representante legal e carimbo da empresa) 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

 

......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ N.º ........................,.........<<endereço 

................, declara sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR DE 18 ANOS NO QUADRO

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010

 

A empresa (razão social da empresa), estabelecida (endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº......................, inscrição estadual nº................................, dec

inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso, ou mesmo menor de dezesseis anos, salvo regularmente contratado na condição de 

aprendiz a partir dos quatorze anos (Art. 7º XXXIII CF) 

 

 

 

(Local), ........... de ................... de 2018

 

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante legal e carimbo da empresa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

ANEXO 05 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR DE 18 ANOS NO QUADRO

FUNCIONAL DA EMPRESA 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 

/2018-FMS. 

A empresa (razão social da empresa), estabelecida (endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº......................, inscrição estadual nº................................, declara sob as penalidades cabíveis a 

inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso, ou mesmo menor de dezesseis anos, salvo regularmente contratado na condição de 

dos quatorze anos (Art. 7º XXXIII CF)  

. de ................... de 2018. 

(nome do representante legal e carimbo da empresa) 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR DE 18 ANOS NO QUADRO 

 

A empresa (razão social da empresa), estabelecida (endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ/MF 

lara sob as penalidades cabíveis a 

inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso, ou mesmo menor de dezesseis anos, salvo regularmente contratado na condição de 
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Processo nº _____/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2018

 

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, como Contratante, o 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cruz – Divino de São Lourenço 

Gestor o Secretario Municipal de Saúde Srº 

portador da Carteira de Identidade nº 725.531

domiciliado na Avenida Pedro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço

29590-000, e o MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.174.127/0001

representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. 

casado, funcionário publico, portador do CPF nº 

SSP-ES, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins, nº 47, Centro, Divino de São Lourenço/ES, 

denominado CONTRATANTE

____________________________

____________________, nº 

ato representado por ________________________________

seguintes cláusulas e condições: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga à execução dos Serviços: 

execução da Coleta, Transporte,Tratamento e

de Saúde Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Divino de São Lourenço-ES 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

ANEXO 06 

Minuta do termo de contrato 

Contrato nº ___________ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2018-FMS. 

Contratação de empresa para execução da Coleta, 

Transporte,Tratamento e Destinação Final dos Resíduos 

Sólidos oriundos do Sistema de Saúde Classe 

I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Divino de São 

Lourenço-ES, que entre si celebram o Município de 

Divino de São Lourenço e a Empresa 

_________________________________.

 

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, como Contratante, o 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-DSL, com sede à a Avenida Pedro Batista de Aguiar, nº 46

Divino de São Lourenço – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 10.593.310/0001

Gestor o Secretario Municipal de Saúde Srº Osvaldo Neves Figueiredo, brasileiro, funcionário publico, 

portador da Carteira de Identidade nº 725.531-SSP-ES e inscrito no CPF nº 772.904.887

domiciliado na Avenida Pedro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.174.127/0001-83, com sede à Praça 10 de Agosto, nº 10, nesta cidade, 

representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. ELEARDO APARÍCIO COSTA BRASIL

casado, funcionário publico, portador do CPF nº 003.741.147-06 e da Carteira de Identidade nº 

, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins, nº 47, Centro, Divino de São Lourenço/ES, 

ANTE, e do outro lado como CONTRATADA

____________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ________________________

, nº ________, Bairro _____________, cidade-estado

________________________________, firmam o presente Contrato mediante as 

seguintes cláusulas e condições:   

A CONTRATADA se obriga à execução dos Serviços: Contratação de empresa para 

execução da Coleta, Transporte,Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos oriundos do Sistema 

de Saúde Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Contratação de empresa para execução da Coleta, 

Transporte,Tratamento e Destinação Final dos Resíduos 

Sólidos oriundos do Sistema de Saúde Classe 

I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria 

aúde do Município de Divino de São 

que entre si celebram o Município de 

Divino de São Lourenço e a Empresa 

_________________________________. 

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, como Contratante, o 

a Avenida Pedro Batista de Aguiar, nº 46 – Bairro Santa 

10.593.310/0001-10, representado por seu 

, brasileiro, funcionário publico, 

ES e inscrito no CPF nº 772.904.887-63, residente e 

domiciliado na Avenida Pedro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 

, pessoa jurídica de direito público interno, 

83, com sede à Praça 10 de Agosto, nº 10, nesta cidade, 

O APARÍCIO COSTA BRASIL, brasileiro, 

e da Carteira de Identidade nº 968.097 

, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins, nº 47, Centro, Divino de São Lourenço/ES, 

CONTRATADA, a empresa 

________________________, com sede na 

estado, CEP:_____________, neste 

, firmam o presente Contrato mediante as 

Contratação de empresa para 

Destinação Final dos Resíduos Sólidos oriundos do Sistema 

de Saúde Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
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, conforme especificado detalhadamente

nº __/2018-FMS, que integra este Contrato para todos os efeitos, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste Contrato deverá ser executado de acordo com a solicitação feita 

pela Secretaria Municipal responsável.

CLÁUSULA TERCEIRA 

___(________________________________________________________).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Secretaria Municipal de ____________________________ atestará os serviços 

realizados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Atestada a execução, a CONTRATADA emitirá a correspondente fatura 

administrativa à CONTRATANTE, com a devida discriminação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento será realizado conforme execução e atestada pela Secretaria 

Municipal de ________________________.

 

 PARÁGRAFO QUARTO: Os Os preços contratados, serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a 

partir da data de apresentação da propo

meses da apresentação da proposta e em havendo interesse da C

devidamente justificado, os preços poderão ser reajustados pelo Índice IGPM da Fundação G

ou outro índice que venha a substituí

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de vigência deste Contrato inicia

12 meses, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57 da lei 8.666/93, devidamente

justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato, 

após prévia análise da Assessoria Jurídica do Município.

CLÁUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação 

orçamentária:  

 

 CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA obriga

de entendimento com a fiscalização do CONTRATANTE, dispondo este para atuar no sentido do seu 

cumprimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Cabe ao CONTRATANTE,

________________________, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados 

e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar

empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A existência e a atuação da

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e 

as suas conseqüências próximas ou remotas.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
pecificado detalhadamente no Termo de Referência (Anexo 07) 

, que integra este Contrato para todos os efeitos, independentemente de transcrição.

O objeto deste Contrato deverá ser executado de acordo com a solicitação feita 

pela Secretaria Municipal responsável. 

- Dá-se a este Contrato o valor global de R$ 

___(________________________________________________________). 

A Secretaria Municipal de ____________________________ atestará os serviços 

Atestada a execução, a CONTRATADA emitirá a correspondente fatura 

administrativa à CONTRATANTE, com a devida discriminação. 

O pagamento será realizado conforme execução e atestada pela Secretaria 

Municipal de ________________________. 

Os Os preços contratados, serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a 

partir da data de apresentação da proposta a que se refere esta licitação. Após o período de 12 (doze) 

meses da apresentação da proposta e em havendo interesse da Contratante pela prorrogação do 

devidamente justificado, os preços poderão ser reajustados pelo Índice IGPM da Fundação G

ou outro índice que venha a substituí-lo. 

O prazo de vigência deste Contrato inicia-se na data de assinatura, com duração de 

12 meses, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57 da lei 8.666/93, devidamente

justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato, 

após prévia análise da Assessoria Jurídica do Município. 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação 

A CONTRATADA obriga-se a desenvolver os serviços deste Contrato, sempre em regime 

de entendimento com a fiscalização do CONTRATANTE, dispondo este para atuar no sentido do seu 

Cabe ao CONTRATANTE, a seu exclusivo critério e através da Secretaria Municipal de 

________________________, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados 

e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar

empregados, prepostos ou subordinados. 

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 

A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE, em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e 

as suas conseqüências próximas ou remotas. 
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no Termo de Referência (Anexo 07) do Edital de Pregão Presencial 

, que integra este Contrato para todos os efeitos, independentemente de transcrição. 

O objeto deste Contrato deverá ser executado de acordo com a solicitação feita 

se a este Contrato o valor global de R$ 

A Secretaria Municipal de ____________________________ atestará os serviços 

Atestada a execução, a CONTRATADA emitirá a correspondente fatura 

O pagamento será realizado conforme execução e atestada pela Secretaria 

Os Os preços contratados, serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a 

sta a que se refere esta licitação. Após o período de 12 (doze) 

ontratante pela prorrogação do  contrato, 

devidamente justificado, os preços poderão ser reajustados pelo Índice IGPM da Fundação Getúlio Vargas, 

se na data de assinatura, com duração de 

12 meses, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57 da lei 8.666/93, devidamente 

justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato, 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação 

se a desenvolver os serviços deste Contrato, sempre em regime 

de entendimento com a fiscalização do CONTRATANTE, dispondo este para atuar no sentido do seu 

a seu exclusivo critério e através da Secretaria Municipal de 

________________________, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados 

e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus 

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 

fiscalização do CONTRATANTE, em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e 
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CLÁUSULA OITAVA - O descumprimento total ou parcial, de qual

sujeitará à CONTRATADA as sanções previstas nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas correspond

(dez por cento) do valor contratado, em cada caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades de perda

cometidas. 

 

 CLÁUSULA NOVA - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas 

hipóteses previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA direito a 

indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das decisões administrativas decorrentes deste Contrato, caberá recurso, no

05 (cinco) dias a contar da data da Notificação do ato. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, que 

deverá proferir a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

despesas decorrentes dos serviços ora contratado. Responsabiliza

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que 

sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive, mortes, acidentes, perdas ou destruição total 

ou parcial, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações qu

execução dos serviços ora contratados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE não responderá, em hipótese alguma, por quaisquer ônus, 

direitos ou obrigações vinculados às legislações tributária, trabalhista, previdenciária

decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cum

exclusivamente à CONTRATADA.

 

 PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATANTE, não responderá, em hipótese alguma, por quaisquer 

compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

Contrato, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA manterá durante toda a execução do Contrato, as condições de 

habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

tributos, tarifas, emolumentos, taxas e despesas decorrentes da formalização deste Contrato e da execução 

de seu objeto. 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará à CONTRATADA as sanções previstas nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

O valor das multas corresponderá à gravidade da infração até o máximo de 10% 

(dez por cento) do valor contratado, em cada caso. 

As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades de perdas e danos decorrentes das infrações 

O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas 

hipóteses previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA direito a 

o, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

Das decisões administrativas decorrentes deste Contrato, caberá recurso, no

05 (cinco) dias a contar da data da Notificação do ato. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, que 

everá proferir a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as 

despesas decorrentes dos serviços ora contratado. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 

amento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que 

sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive, mortes, acidentes, perdas ou destruição total 

ou parcial, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir decorrentes da 

execução dos serviços ora contratados. 

Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de 

O CONTRATANTE não responderá, em hipótese alguma, por quaisquer ônus, 

direitos ou obrigações vinculados às legislações tributária, trabalhista, previdenciária

decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão 

exclusivamente à CONTRATADA. 

O CONTRATANTE, não responderá, em hipótese alguma, por quaisquer 

compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

to, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

A CONTRATADA manterá durante toda a execução do Contrato, as condições de 

ue lhe foram exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento dos 

tributos, tarifas, emolumentos, taxas e despesas decorrentes da formalização deste Contrato e da execução 
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quer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará à CONTRATADA as sanções previstas nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

erá à gravidade da infração até o máximo de 10% 

As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 

s e danos decorrentes das infrações 

O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas 

hipóteses previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA direito a 

Das decisões administrativas decorrentes deste Contrato, caberá recurso, no prazo de 

05 (cinco) dias a contar da data da Notificação do ato. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, que 

A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as 

se, também, pela idoneidade e pelo 

amento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que 

sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive, mortes, acidentes, perdas ou destruição total 

e possam surgir decorrentes da 

Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 

O CONTRATANTE não responderá, em hipótese alguma, por quaisquer ônus, 

direitos ou obrigações vinculados às legislações tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e 

primento e responsabilidade caberão 

O CONTRATANTE, não responderá, em hipótese alguma, por quaisquer 

compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

to, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de 

A CONTRATADA manterá durante toda a execução do Contrato, as condições de 

Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento dos 

tributos, tarifas, emolumentos, taxas e despesas decorrentes da formalização deste Contrato e da execução 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

ficou expresso no Pregão Presencial nº ____/2018

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

 E para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma que, depois

testemunhas que a tudo assistiram.

Divino de São Lourenço-ES, ___ de _________________ de _____

 

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

CONTRATANTE 

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

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

 CONTRATADA 

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

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

 

 

 TESTEMUNHAS: 

_________________________________

Nome: ___________________________

CPF: _____._____._____-_____

_________________________________

Nome: ___________________________

CPF: _____._____._____-_____
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ÉCIMA TERCEIRA - Integram este Contrato, para todos os fins e efeitos legais, além do que 

o no Pregão Presencial nº ____/2018-FMS, a proposta da CONTRATADA aceita pelo 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Foro do presente Contrato é o da Comarca de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes e por duas 

testemunhas que a tudo assistiram. 

, ___ de _________________ de _____ 

DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

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

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

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

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

_________________________________ 

Nome: ___________________________ 

_____ 

_________________________________ 

Nome: ___________________________ 

_____ 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Integram este Contrato, para todos os fins e efeitos legais, além do que 

, a proposta da CONTRATADA aceita pelo 

O Foro do presente Contrato é o da Comarca de Guaçuí-ES, excluído 

E para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de 

de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes e por duas 
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1. OBJETO  

1.1. Contratação Coleta e transporte e Destinação Final dos resíduos sólidos oriundos do sistema de saúde 

Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Divino de São 

Lourenço-ES.  

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. A presente contratação visa atender a Resolução da Diretoria Colegiada da Agencia Nacional do Meio 

Ambiente – RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 e Resoluções nº 237, de 19 de dezembro de 1997 e 

358, de 29 de abril de 2005 do Conselho Nacional do Meio Am

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e para a contratação dos serviços de 

coleta, transporte, tratamento e destinação final lixo hospitalar. 

2.2. O acúmulo de Lixo Hospitalar é de extrema pe

com isso, colocar em risco a saúde pública. Além disso, trata

Coordenação não pode dispor. Assim, é necessário que o serviço contratado seja de forma contínua. 

3. Descrição Serviços:  

 

Item Especificação

1 

Contratação de empresa para execução 
da Coleta, Transporte,Tratamento e 
Destinação Final dos Resíduos Sólidos 
oriundos do Sistema de Saúde Classe 
I(hospitalar), gerados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Divino de São Lourenço
ES 

 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  

4.1. Coleta e transporte e Destinação Final dos resíduos sólidos oriundos do sistema de saúde Classe 

I(hospitalar), em recipientes adequados, fornecidos pela licitante vencedora, de acordo com a legislação 

vigente, para o acondicionamento, transporte dos r

4.2. Os materiais serão retirados uma vez por mês, de preferência na sexta

especificações deste Termo de Referência nas seguintes condições: 

a) No Pronto Atendimento Municipal localizado na  Avenida Ped

Cruz, Divino de São Lourenço

b) Em horário de 08h00minh às 16h00minh, telefone (28) 3551
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ANEXO 07 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Contratação Coleta e transporte e Destinação Final dos resíduos sólidos oriundos do sistema de saúde 

Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Divino de São 

A presente contratação visa atender a Resolução da Diretoria Colegiada da Agencia Nacional do Meio 

RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 e Resoluções nº 237, de 19 de dezembro de 1997 e 

358, de 29 de abril de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e para a contratação dos serviços de 

coleta, transporte, tratamento e destinação final lixo hospitalar.  

2.2. O acúmulo de Lixo Hospitalar é de extrema periculosidade, podendo gerar a proliferação de doenças, e 

com isso, colocar em risco a saúde pública. Além disso, trata-se de um serviço essencial, que esta 

Coordenação não pode dispor. Assim, é necessário que o serviço contratado seja de forma contínua. 

specificação Unid. 
Qtd mensal 
(estimado) 

Contratação de empresa para execução 
da Coleta, Transporte,Tratamento e 
Destinação Final dos Resíduos Sólidos 
oriundos do Sistema de Saúde Classe 

gerados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Divino de São Lourenço-

Kg 100 Kg 

 

4.1. Coleta e transporte e Destinação Final dos resíduos sólidos oriundos do sistema de saúde Classe 

I(hospitalar), em recipientes adequados, fornecidos pela licitante vencedora, de acordo com a legislação 

vigente, para o acondicionamento, transporte dos resíduos e disposição final. 

4.2. Os materiais serão retirados uma vez por mês, de preferência na sexta

especificações deste Termo de Referência nas seguintes condições:  

a) No Pronto Atendimento Municipal localizado na  Avenida Pedro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro Santa 

-ES, CEP: 29590-000. 

b) Em horário de 08h00minh às 16h00minh, telefone (28) 3551-1143/1300. 
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1.1. Contratação Coleta e transporte e Destinação Final dos resíduos sólidos oriundos do sistema de saúde 

Classe I(hospitalar), gerados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Divino de São 

A presente contratação visa atender a Resolução da Diretoria Colegiada da Agencia Nacional do Meio 

RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 e Resoluções nº 237, de 19 de dezembro de 1997 e 

biente, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e para a contratação dos serviços de 

riculosidade, podendo gerar a proliferação de doenças, e 

se de um serviço essencial, que esta 

Coordenação não pode dispor. Assim, é necessário que o serviço contratado seja de forma contínua.  

Qtd anual 
(estimado) 

1.200 Kg 

4.1. Coleta e transporte e Destinação Final dos resíduos sólidos oriundos do sistema de saúde Classe 

I(hospitalar), em recipientes adequados, fornecidos pela licitante vencedora, de acordo com a legislação 

esíduos e disposição final.  

4.2. Os materiais serão retirados uma vez por mês, de preferência na sexta-feira, de acordo com as 

ro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro Santa 
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4.3. Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada deverá obedecer às

disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

além de obedecer às diretrizes constantes da Lei nº 12.305, de 2010 

e Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005, tais

4.3.1.1 os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências legais 

referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às normas

4.3.2 os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde devem 

atender às exigências legais e às normas da ABNT; 

4.3.3 o tratamento e a destinação final deverão ser de acordo

o resíduo pertença;  

4.3.4. a cada coleta, a Contratada deverá elaborar relatório contendo a data, o peso dos resíduos em 

quilogramas e o responsável pela coleta. Este relatório deverá conter a assinatura do gest

4.4. Não obstante o recolhimento ocorrer por intermédio de bombonas, o pagamento será 

acordo com o peso, em quilogramas, do resíduo efetivamente recolhido.

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

5.1. Caberá à licitante vencedora:

 5.1.1 Atender a todas as exigências constantes deste Termo de Referência. 

5.1.2 Indicar formalmente um preposto para representá

5.1.3 Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à Município 

de Divino de São Lourenço/ES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

5.1.4 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando

se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações j

exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do Contrato. 

5.1.5 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município de Divino de São 

Lourenço/ES ou a terceiros em razão de ação ou

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

5.1.6 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste 

Termo, sem prévia autorização do Município de Divino de São Lourenço/ES. 

5.1.7 Acatar orientações do Município de Divino de São Lourenço/ES, sujeitando

irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações form

 5.1.8 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Termo de Referência.  
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
4.3. Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada deverá obedecer às

disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde –

além de obedecer às diretrizes constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

e Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005, tais como:  

4.3.1.1 os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências legais 

referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas 

ABNT, ou, na sua ausência, às normas e critérios internacionalmente aceitos; 

4.3.2 os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde devem 

atender às exigências legais e às normas da ABNT;  

4.3.3 o tratamento e a destinação final deverão ser de acordo com as normas supracitadas e o grupo a que 

4.3.4. a cada coleta, a Contratada deverá elaborar relatório contendo a data, o peso dos resíduos em 

quilogramas e o responsável pela coleta. Este relatório deverá conter a assinatura do gest

4.4. Não obstante o recolhimento ocorrer por intermédio de bombonas, o pagamento será 

acordo com o peso, em quilogramas, do resíduo efetivamente recolhido. 

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

5.1. Caberá à licitante vencedora: 

tender a todas as exigências constantes deste Termo de Referência.  

5.1.2 Indicar formalmente um preposto para representá-la na execução do contrato. 

5.1.3 Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à Município 

Divino de São Lourenço/ES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando

se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser 

exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do Contrato.  

5.1.5 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município de Divino de São 

Lourenço/ES ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste 

révia autorização do Município de Divino de São Lourenço/ES.  

5.1.7 Acatar orientações do Município de Divino de São Lourenço/ES, sujeitando

irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações form

5.1.8 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
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4.3. Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada deverá obedecer às 

– PGRSS elaborado pelo órgão, 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

4.3.1.1 os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências legais 

referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas 

e critérios internacionalmente aceitos;  

4.3.2 os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde devem 

com as normas supracitadas e o grupo a que 

4.3.4. a cada coleta, a Contratada deverá elaborar relatório contendo a data, o peso dos resíduos em 

quilogramas e o responsável pela coleta. Este relatório deverá conter a assinatura do gestor do contrato.  

4.4. Não obstante o recolhimento ocorrer por intermédio de bombonas, o pagamento será realizado de 

la na execução do contrato.  

5.1.3 Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à Município 

Divino de São Lourenço/ES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.  

se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-

udiciais movidas por terceiros, que venham a ser 

5.1.5 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município de Divino de São 

omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste 

 

5.1.7 Acatar orientações do Município de Divino de São Lourenço/ES, sujeitando-se a mais ampla e 

irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

5.1.8 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
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5.1.9 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5.1.10 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de 

provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual 

5.1.11 Apresentar à Município de D

empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

 5.1.12 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Município de 

Divino de São Lourenço/ES; 

 5.1.13 Atender as solicitações da Município de Divino de São Lourenço/ES quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pel

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de 

Referência;  

5.1.14 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Admini

5.1.15 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Licitante vencedora relatar à Município de 

Divino de São Lourenço/ES toda e qualquer o

5.1.16 Relatar à Município de Divino de São Lourenço/ES toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços;

 5.1.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no

proposta, devendo complementá

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.1.18 Apresentar a seguinte documentação: 

a) Alvará Sanitário emitido por órgão competente com validade vigente; 

b) Comprovante de Treinamento e Capacitação dos funcionários envolvidos na coleta, transporte e 

disposição final dos resíduos (subitem 2.5 da RDC nº 306/2004 

) Licença ambiental para a disposição final dos resíduos coletados (Resolução nº 237/1997 

subitem 2.6 da RDC nº 306/2004 

d) Licença de Operação (LO) do aterro sanit

órgão responsável do Estado do domicílio do Aterro (Resolução nº 237/1997 

5.2. Caberá a Município de Divino de São Lourenço/ES: 

5.2.1. Permitir acesso dos empregados da Licitante vence

serviço.  
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
5.1.9 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

om as normas e determinações em vigor;  

5.1.10 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de 

los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

5.1.11 Apresentar à Município de Divino de São Lourenço/ES, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Município de 

5.1.13 Atender as solicitações da Município de Divino de São Lourenço/ES quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de 

5.1.14 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Admini

5.1.15 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Licitante vencedora relatar à Município de 

Divino de São Lourenço/ES toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

5.1.16 Relatar à Município de Divino de São Lourenço/ES toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços; 

5.1.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.1.18 Apresentar a seguinte documentação:  

a) Alvará Sanitário emitido por órgão competente com validade vigente;  

b) Comprovante de Treinamento e Capacitação dos funcionários envolvidos na coleta, transporte e 

sição final dos resíduos (subitem 2.5 da RDC nº 306/2004 – ANVISA);  

) Licença ambiental para a disposição final dos resíduos coletados (Resolução nº 237/1997 

subitem 2.6 da RDC nº 306/2004 – ANVISA);  

d) Licença de Operação (LO) do aterro sanitário, para onde serão destinados os resíduos, emitida pelo 

órgão responsável do Estado do domicílio do Aterro (Resolução nº 237/1997 –

5.2. Caberá a Município de Divino de São Lourenço/ES:  

5.2.1. Permitir acesso dos empregados da Licitante vencedora às suas dependências para a execução do 

UNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

5.1.9 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

5.1.10 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de 

EPI, quando for o caso;  

ivino de São Lourenço/ES, quando for o caso, a relação nominal dos 

se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Município de 

5.1.13 Atender as solicitações da Município de Divino de São Lourenço/ES quanto à substituição dos 

o fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de 

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

5.1.15 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Licitante vencedora relatar à Município de 

corrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  

5.1.16 Relatar à Município de Divino de São Lourenço/ES toda e qualquer irregularidade verificada no 

dimensionamento dos quantitativos de sua 

los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

b) Comprovante de Treinamento e Capacitação dos funcionários envolvidos na coleta, transporte e 

) Licença ambiental para a disposição final dos resíduos coletados (Resolução nº 237/1997 – CONAMA e 

ário, para onde serão destinados os resíduos, emitida pelo 

– CONAMA);  

dora às suas dependências para a execução do 
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5.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo 

representante ou preposto da Licitante vencedora. 

5.2.3. Exercer a fiscalização dos serviços prestados p

5.2.4. Comunicar oficialmente à Licitante vencedora quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato. 

 5.2.5. Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados.

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
5.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo 

representante ou preposto da Licitante vencedora.  

5.2.3. Exercer a fiscalização dos serviços prestados por servidores designado. 

5.2.4. Comunicar oficialmente à Licitante vencedora quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

5.2.5. Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados. 

_________________________ 

Osvaldo Neves Figueiredo 

Secretario Municipal de Saúde 

 

 

________________________________ 

 Regina Paula Combas 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
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5.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo 

or servidores designado.  

5.2.4. Comunicar oficialmente à Licitante vencedora quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

Divino de São Lourenço,ES. 

 

 

 


