EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006

1. PREÂMBULO:
1.1
O MUNICÍPIO DE VALE DO SOL, através do Prefeito Municipal, Sr. Clécio
Halmenschlager, torna público para conhecimento dos interessados, que estará recebendo no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Augusto Emmel, 96, Centro, no Município de
Vale do Sol, os envelopes contendo os documentos de habilitação e os envelopes contendo as
propostas de preço referente à Tomada de Preço conforme descrição abaixo.
Data: 05 (cinco) de maio de 2016.
Hora: 10h (dez horas).
Local: Setor de licitações, localizado na rua Augusto Emmel, n° 96, Centro.
Tipo Julgamento: Menor preço global.
1.2
A presente licitação rege-se pelas normas estabelecidas neste edital,
subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações. O edital com seus anexos poderá ser
acessado
no
site
www.valedosol.rs.gov.br
ou
solicitado
via
email:
compras@prefeituravalesol.rs.gov.br.
1.3
A presente licitação será exclusiva as empresas beneficiárias da Lei
Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar
nº 147/2014.
2. OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1
Prestação de serviço especializado de responsabilidade técnica para
gerenciamento de coleta, transporte, processamento, encaminhamento para tratamento e
destinação final correta e licenciada para Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) produzidos pelos
Postos de Saúde, conforme estabelecido pela Resolução n° 358 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA, de 29 de abril de 2005, tudo conforme termo de referência, anexo 2 deste
edital.
2.2
anexos:

Integram este edital,

independentemente de transcrição, os seguintes

ANEXO 1 - Minuta de Contrato;
ANEXO 2 – Termo de Referência e Planilha de Custos;
ANEXO 3 – Modelo enquadramento lei 123/2006.
3. DOS ENVELOPES
3.1
Os interessados, através de seus representantes legais, deverão entregar no
Departamento de Licitações da Prefeitura, no dia e hora indicados, 02 (dois) envelopes fechados,
contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N.º 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL
TOMADA DE PREÇOS EDITAL N.º 01/2016
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA
ENVELOPE N.º 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL
TOMADA DE PREÇOS EDITAL N.º 01/2016
PROPOSTA DE PREÇO
NOME DA EMPRESA
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DA HABILITAÇÃO PRÉVIA

4.1
Para participar da presente licitação, os proponentes deverão estar inscritos
no Cadastro de Fornecedores do Município de Vale do Sol - RS, com certificado que esteja em
vigor, inclusive em relação à documentação nele contida. Para efeitos de cadastramento das
empresas ainda não cadastradas e/ou revalidação do cadastro existente, os interessados deverão
apresentar os documentos até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
(02/05/2016), conforme prevê a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (envelope nº 1)

O envelope n.º 1 deverá conter os seguintes documentos:
5.1

CAPACIDADE JURÍDICA

5.1.1
Registro Comercial, no caso de empresa individual.
5.1.2
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
5.1.3
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
5.1.4
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 atividade assim o exigir.
5.2

CAPACIDADE FISCAL

5.2.1
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do
Ministério da Fazenda.
5.2.2
Prova de regularidade da proponente com a Fazenda Pública Federal;
5.2.3
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa.
5.2.4
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da empresa.
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5.2.5
Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
5.2.6
Certidão negativa de débitos trabalhistas nacional, dentro do prazo de
validade, expedida pelo Tribunal Superior de Trabalho.
5.3

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.3.1
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da empresa, com
validade máxima de 60 dias da entrega dos envelopes.
5.4
DOCUMENTOS:

DA QUALIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E OUTROS

5.4.1
Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA ou Prova de Inscrição no Conselho Regional de Química - CRQ,
da empresa licitante e do profissional responsável (com ART ou AFT), ou visto na mesmas
instituições, no caso de empresas sediadas fora do Estado com prazo de validade em vigor;
5.4.2
Pelo menos 1 (um) atestado de execução de serviço similar de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao licitado em nome do
engenheiro responsável com visto no CREA ou CRQ, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
5.4.3
Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente, na data da
publicação deste edital, profissional de nível superior com habilitação para a execução do serviço,
objeto deste edital, da seguinte forma:
a) em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do
contrato social;
b) no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS);
c) se contratado, mediante a apresentação de contrato de prestação de
serviços em vigor.
5.4.4
Licença de Operação dos veículos coletores que serão utilizados na
execução do serviço objeto deste Edital, emitido pelos órgãos competentes (FEPAM) com a
atividade de fontes móveis de poluição para o transporte dos resíduos de serviços de saúde
(CLASSE l) em nome da empresa licitante;
5.4.5
Licença de Operação para armazenamento e processamentos de resíduos
Sólidos Industrial Classe I, expedida pelo órgão competente, em nome da empresa licitante.
5.4.6
Licença de Operação para disposição final de resíduos de saúde, de acordo
com a legislação vigente, emitida pela FEPAM:
- Quando a área disponibilizada for de propriedade do licitante, deverá ser
declarada expressamente a sua disponibilidade e vinculação ao futuro contrato sob as penas das
leis, e que o local destina-se para fins comerciais;
- Quando a área não for de propriedade do licitante, deverá ser anexado
AUTORIZAÇÃO do proprietário, com firma reconhecida, para o licitante destinar a totalidade dos
resíduos produzidos pelo Município e que o local destina-se para fins comerciais, por toda a
execução do contrato.
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5.4.7
Comprovação de cumprimento do artigo 27 inciso V da lei 8.666/93,
introduzido pela lei 9.854/99, através de declaração unilateral de que não emprega menores em
suas atividades.
5.4.8
Declaração, assinada pelo licitante, onde conste que a empresa não foi
considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e de que comunicará
a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos para a sua participação no presente processo
licitatório.
5.4.9
Declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é
beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006; (Anexo III)
5.5

DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

5.5.1
A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a partir da sessão em que
foi declarada como vencedora do certame.
5.5.2
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo
5.5.3
O benefício de que trata o item anterior não eximirá a licitante da
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
5.5.4
O prazo de que trata o item 5.5.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.5.5
A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.5.3,
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
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DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

6.1
Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração ou ainda serem extraídos de sistemas informatizados (internet), ficando sujeitos a
comprovação de sua veracidade pela administração.
6.2
Todos os documentos apresentados deverão estar dentro dos seus
respectivos prazos de legais e/ou vigência estabelecida no edital, ou no prazo de validade de 90
(noventa) dias da entrega dos envelopes em caso de omissão dos itens anteriores.
6.3
Serão considerados habilitados os licitantes que satisfaçam todas as
exigências deste edital, relativas à documentação de habilitação.
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6.4
A simples irregularidade formal, que não afete o conteúdo ou a idoneidade
da documentação apresentada, a juízo da Comissão de Licitação, não implicará na inabilitação ou
desclassificação da Proponente.
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DO CREDENCIAMENTO

7.1
Cada Licitante poderá ser representada por apenas um membro, o qual
deverá estar devidamente munido de instrumento particular de delegação ou procuração pública,
ou comprovar ser legal representante da empresa.
7.2
O instrumento particular de delegação ou procuração pública deverá
conceder poderes inclusive para a desistência de interposição de recursos em qualquer fase do
processo licitatório.
7.3
O representante legal, no ato de abertura dos envelopes, deverá identificarse, exibindo documento de identidade com fé pública em todo o território nacional e o
documento que comprove sua condição de representante.
7.4
O Licitante que não apresentar representante legal, ou a que não estiver
com os documentos que tratam os itens anteriores, não será impedido de participar do certame.
Entretanto, a estes não será admitido intervir nas fases do procedimento licitatório.
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DA PROPOSTA DE PREÇO: (envelope nº 2)

8.1
O envelope n.º 2 deverá conter Proposta de Preço (mensal para
recolhimento de resíduos de saúde), acompanhada da Planilha de Custos, que deverá estar
assinada pelo licitante, ou seu representante legal, redigida em língua portuguesa, de forma clara
e objetiva, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas, acompanhada da
Planilha de Custo de execução do item.
8.2
Nos preços propostos deverão estar computadas, todas as despesas
indispensáveis à realização do serviço, objeto desta licitação, inclusive materiais de expediente,
mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, salários e encargos das leis sociais e
quaisquer despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital.
8.3
Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a
execução de todo o serviço, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação
de pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
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DA RECEPÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

9.1
Na data, hora e local previstos neste Edital, a Comissão de Licitação
receberá, em sessão pública, os 02 (dois) envelopes fechados de cada proponente, entregues por
seus representantes devidamente credenciados, a partir do qual não serão admitidos outros
licitantes.
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9.2
Será então franqueado aos proponentes, o exame destes documentos,
podendo qualquer um deles solicitar o registro de observação que entender conveniente, desde
que o faça no momento oportuno, anunciado pelo Presidente da Comissão, sendo intempestivo e
conseqüentemente inatendível qualquer reclamação posterior.
9.3
Tais impugnações ou reclamações serão devidamente registradas em ata
pela Comissão de Licitação. Após será realizado a análise dos envelopes de habilitação.
9.4
Esta Licitação será processada, terá seu rito vinculado e será julgada com
observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93
e pelo artigo 44 da Lei Complementar 123/2006.
9.5
Os envelopes das propostas tidas como inabilitadas serão devolvidos aos
proponentes, após a homologação do certame, lacrados e sem apreciação.
9.6
Considerando que todos os presentes manifestem expressamente sua
desistência dos prazos recursais em relação à decisão de habilitação, a Comissão de imediato
abrirá os envelopes das propostas dos licitantes habilitados, sendo também todos os documentos
rubricados pelos presentes. Em assim não sendo, o ato será suspenso, designando-se nova data
para seqüência.
9.7
Aberto o envelope nº 02, o julgamento das propostas será realizado pela
Comissão de Licitações, levando-se em conta o menor preço por item ofertado.
9.8
Será classificada em primeiro lugar a proposta que ofertar o menor preço
global para o fornecimento do objeto desta licitação. As demais propostas serão classificadas
proporcionalmente.
9.9
Como critério de desempate, se existir mais de um licitante com propostas
idênticas, será dada preferência ao bens/serviços, pela ordem:
I - produzidos no País;
II - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
9.10
sorteio.

As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o

9.11
Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração
Municipal poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias para a apresentação de outras propostas,
escoimadas das causas que ensejam a desclassificação.
9.12
No término dos seus trabalhos, a Comissão de Licitações elaborará ata de
julgamento final, concluindo, formal e explicitamente, com a recomendação do proponente
vencedor para que seja aprecida por autoridade superior, que homologará ou não o resultado
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final mais vantajoso, assim considerado aquele que tiver apresentado a proposta mais vantajosa
para o Município de Vale do Sol, podendo ainda, quando julgar conveniente e no justificado
interesse público, propor a revogação ou anulação do certame, dentro do prazo, justificando a
proposição.
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DA ADJUDICAÇÃO:

10.1
Após a organização e exame do processo de licitação, se nenhuma
irregularidade for verificada, será concedido o objeto deste certame, para a empresa vencedora,
de acordo com o julgamento de menor preço global.
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DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO PRAZO:

11.1
Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes deste
contrato, correrão à conta das seguintes rubricas orçamentárias:
Secr. Mun. Saúde (ASPS): 0801.1030100022.049000.339039780000 (2640)
11.2
O prazo inicial de contratação do serviço é de 1 (um) ano, iniciando-se na
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo obedecendo o disposto
na lei 8.666/93.
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DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1
O pagamento será efetuado mensalmente à Contratada, até o 10º (décimo)
dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, mediante o levantamento dos serviços
efetivamente prestados durante o mês, onde este valor será apresentado em Nota Fiscal/Fatura
discriminativa, para serem atestadas pelo CONTRATANTE.
12.2
Os preços cotados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto
na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da
empresa vencedora e contratada, desde que acompanhada da documentação que comprove a
efetiva procedência do pedido.
12.3
Em caso de renovação do contrato, o mesmo sofrerá atualização de valores,
tendo como base o índice do IGPM/FGV.
12.4
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento
será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
12.5
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu
critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que
considerar indevida.
12.6
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
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12.7
A Prefeitura não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não
instituições financeiras.
12.8
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela licitante vencedora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.
12.9
A Administração efetuará retenção na fonte dos tributos e contribuições
sobre todos os pagamentos à licitante vencedora.
12.10
Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura
ou crédito existente.
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DO RESULTADO HOMOLOGADO E DA ASSINATURA DO CONTRATO

13.1
Homologado o resultado da licitação, a Prefeitura Municipal Vale do Sol
convocará a Licitante Vencedora para assinatura do respectivo contrato, em até 5 dias úteis no
setor de Licitações.
13.2
A recusa injustificada da primeira adjudicatária, em firmar o contrato no
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, o que implicará
na desclassificação da mesma e na decadência do direito de contratar.
13.3
Se a empresa vencedora se negar a firmar contrato, a critério e
conveniência da Administração, os demais concorrentes serão considerados sucessivamente
vencedores na ordem de classificação.
13.4
O contrato será elaborado de conformidade com os padrões usuais
permitidos pela Lei 8.666/93, e dele farão parte integralmente, mesmo que não transcritos e
desde que não contrariem as especificações gerais, a proposta e os pareceres relacionados,
podendo, enfim, todos os documentos e declarações constantes dos autos do processo
administrativo referente ao presente edital, fazer parte do referido negócio jurídico.
14

SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

14.1
A inexecução parcial ou total do projeto ensejará, garantida prévia defesa, a
aplicação das sanções, à contratada, de advertência, multa, rescisão de contrato, suspensão para
licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 2 anos, ou declaração de
inidoneidade.
14.2

Para os efeitos do disposto neste item, considera-se infração contratual:
a) O não-cumprimento ou o cumprimento irregular deste contrato;
8

b) A entrega do objeto fora das especificações/quantidades exigidas
formalizadas pela recusa expressa e injustificada de sua imediata complementação/substituição;
c) A recusa no fornecimento de informações relacionada ao objeto
fornecido;
14.3
A advertência será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis,
quando houver afastamento das condições contratuais ou especificações estabelecidas.
14.4
A suspensão temporária ou declaração de inidoneidade para licitar na
Administração Municipal será aplicada nos casos de maior gravidade, depois de exame por
Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal.
15

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1
A fiscalização do serviço prestado pela CONTRATADA vencedora da
presente licitação ficará a cargo do departamento de meio ambiente da Prefeitura Municipal.
15.2
Todos os termos do contrato que será firmado com a empresa vencedora
do certame terão como parte integrante o Edital e seus anexos.
15.3
É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento
licitatório ou solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que deverão ser satisfeitos no
prazo máximo de 24 horas.
15.4
As comunicações, notificações e intimações pertinentes aos atos desta
licitação poderão ser efetuadas via fac-símile com comprovação automática de encaminhamento
da mensagem anexada a cada documento expedido.
15.5
Esta licitação reger-se-á em conformidade com o estabelecido na Lei
8.666/93 e suas alterações em todos os itens, inclusive nos casos omissos.
15.6
Fica eleito o foro da Comarca de Vera Cruz, para nele serem dirimidas
quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outro ainda que mais
privilegiado.
Município de Vale do Sol, 18 de abril de 2016.

CLÉCIO HALMENSCHLAGER
Prefeito Municipal de Vale do Sol – RS

Este edital se encontra examinado e
aprovado pela Procuradoria Jurídica.
Em ___-___-______.
________________________
Ana Paula Guterres de Vargas
OAB/RS 56.857
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ANEXO I – TOMADA DE PREÇOS 01/2016
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE

Pelo presente instrumento que entre si fazem, de um lado o Município de Vale do Sol, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Rua Augusto Emmel, nº 96, Vale do Sol/RS,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 94.577.574/0001-70 representada neste ato pelo Prefeito Municipal
Sr. Clécio Halmenschlager, brasileiro, inscrito no CPF nº 258.790.650-49 de ora em diante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa ___________, estabelecida na
_________, cidade de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________, representada
neste ato por, ____________, portador da cédula do RG n° ________ e CPF do MF sob n°
__________ doravante denominada de CONTRATADA; com base no Processo de Licitação
Tomada de Preços 01/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93.arts.24 caput, e inc.II, celebram
um contrato de Prestação de Serviços, respeitadas as seguintes cláusulas e condições abaixo
discriminadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
I.1 - O Objeto do presente contrato é a Prestação de serviço especializado de responsabilidade
técnica para gerenciamento de coleta, transporte, processamento, encaminhamento para
tratamento e destinação final correta e licenciada para Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
produzidos pelos Postos de Saúde, conforme estabelecido pela Resolução n° 358 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, de 29 de abril de 2005, tudo conforme termo de
referência, anexo 2 do edital Tomada de Preços 01/2016:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
II.1- O serviço deverá ser executado de acordo com a legislação competente, seguindo as normas
e especificações do termo de referência anexo ao edital Tomada de preços 01/2016, que fica
fazendo parte integrante do presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA- DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
III.1 - Estabelecem as partes que, pela prestação dos serviços, o Contratante pagará, a cada
30(trinta) dias, à Contratada o valor total de R$___________(_______________), referente à
coleta de resíduos contaminados de serviços de saúde e químicos gerados e descartados no
Coletor Ecológico e nas demais embalagens fornecidas, com bônus para coleta de resíduos
eletrônicos, baterias veiculares, chapas de raio-x e óleo de cozinha saturado.
III.2 - A Contratada deverá emitir mensalmente Nota Fiscal de Serviço com o fornecimento de
conta bancária para depósito, correspondente ao Empenho previamente emitido e encaminhado
à Contratada, que deverá ser entregue ao Departamento de Compras e ou Secretaria de Finanças
do município, em tempo hábil para o pagamento, em até 10(dez) dias úteis à prestação de
serviço.
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III.3 - Na hipótese de atraso de pagamento, ocorrerão juros de mora de (1%) um por cento ao
mês, mais correção monetária equivalente à variação do IGP-M entre a data do vencimento e a
data do efetivo pagamento, além de que, sobre os valores devidamente corrigidos incidirá uma
multa de 2%(dois por cento).
CLÁUSULA QUARTA- REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
IV.1 - Os valores estipulados neste contrato poderão ser reajustados a cada período de 12 meses,
tendo como índice de reajuste a variação acumulada dos últimos 12 meses do IGP-M (FGV), ou
outro índice que venha a substituí-lo em caso de extinção deste.
IV.2 - Ocorrendo as hipóteses previstas no Art.65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, será
concedido equilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
devidamente documentado e suficiente comprovado o desequilíbrio contratual.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA
V.1 - Serão obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:
a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros decorrentes da
execução deste Contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no tocante a
vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas ações de
responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;
b) O compromisso formal de executar todas as tarefas objeto do presente contrato, com
perfeição e acuidade, mobilizando para tanto, profissionais capacitados e submetidos a prévio
treinamento;
c) Quando chamada a corrigir algum defeito, a CONTRATADA deverá atender a solicitação dentro
de 02 (dois) dias;
d) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação, como salário de empregados e
quaisquer outros, ficando a cargo da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
que possam a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto as leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram;
e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, e cujas
reclamações se obriga a atender prontamente, mantendo no local dos serviços a supervisão
necessária.
f) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitações e qualificação exigidas na contratação.
g) Munir seus funcionários com acessórios de segurança para o desempenho de suas tarefas.
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h) Quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
provocados por seus empregados, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
V.2 - A Contratada reserva-se o direito de não transportar e destinar para tratamento os resíduos
que estejam acondicionados de forma que prejudique ou danifique seus equipamentos ou
coloque em risco a integralidade física de seus funcionários.
V.3 - A Contratada, a partir da assinatura do presente contrato, se responsabilizará pela coleta,
transporte e destinação final dos resíduos sólidos, sem prejuízo da Responsabilidade Civil
solidária.
V.4 - Emissão de Laudo Técnico do serviço realizado assinado pelo responsável técnico da
empresa. A execução do serviço deverá ser de conformidade com a legislação e normas técnicas
atinentes Secretaria Estadual da Saúde.
V.5 - Após a extinção do presente contrato cessa qualquer responsabilidade da Contratada para
com o Contratante, no que tange à assistência técnica, fornecimento de recipientes e coleta de
material, bem como cessa qualquer responsabilidade com a destinação final dos resíduos
produzidos pelo Contratante.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
VI.1 - O Contratante deverá armazenar todo o material (resíduo) dentro das embalagens
fornecidas pela Contratada, de modo a manter o isolamento do material e prevenção de eventual
contaminação.
VI.2 - Constando irregularidades no armazenamento ou presença de resíduos proibidos ou não
declarados a Contratada comunicará o fato de imediato ao Contratante que ficará, então
integralmente responsável pelo transporte e destino desse resíduo, a sua conta e risco.
VI.3 - Extinto o presente contrato o Contratante é obrigado a devolver os recipientes fornecidos a
contratada, e que por ventura estejam em poder daquela.
VI.4 - A Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, através do servidor Ismael Ricardo
Boesel, fiscalizará a execução do serviço, competindo-lhe o direito de aceitar ou não as etapas de
execução dos serviços, podendo inclusive determinar a paralisação dos serviços, se estes não
estiverem de acordo as cláusulas do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA- DO PRAZO
VII.1 - A vigência do presente contrato será de 12(doze)meses a contar da assinatura do presente
tremo, podendo ser prorrogado até o período de 60 meses, havendo interesse das partes, de
acordo com o permissivo da Lei de Licitações.
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CLÁUSULA OITAVA- DA DESPESA
VIII.1 - A despesa pública decorrente deste contrato correrá pela dotação orçamentária própria, a
saber:
Secr. Mun. Saúde (ASPS): 0801.1030100022.049000.339039780000 (2640)
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
A CONTRATADA, caso não cumpra com as obrigações assumidas no presente contrato, ou outros
dispositivos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades, independentemente das
estabelecidas pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações:
IX.1 - As penalidades contratuais serão: Advertência, Multa, Rescisão de contrato, declaração de
inidoneidade e suspensão temporária de contratar com o Município de Vale do Sol.
a) Advertência será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando
houver afastamento das condições contratuais ou especificações estabelecidas.
b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, pelo não atendimento de
qualquer das cláusulas estabelecidas no contrato;
c) Suspensão de contratar com a Prefeitura Municipal de Vale do Sol;
d) Declaração de inidoneidade.
IX.2 - Serão aplicadas as penalidades:
a) quando houver atraso comprovado por culpa da CONTRATADA;
b) quando paralisar, por prazo superior a 03 (três) dias úteis injustificadamente os
serviços;
c) quando houver descumprimento de cláusulas contratuais;
IX.3 - A multa prevista não exclui as penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, a qual este
instrumento se vincula.
IX.4 - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
X.5 - A suspensão temporária ou declaração de inidoneidade para licitar na Administração
Municipal será aplicada nos casos de maior gravidade, após efetivo Processo Administrativo
Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO
X.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses
previstas no Art. 78, incisos I a XII, da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA,
direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
XI.1 - O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista, entre o Município e a CONTRATADA, ou que este venha a contratar em seu
nome.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
XII.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente objeto contratual,
que não possam ser dirimidos pela intermediação Administrativa, fica eleito o Foro de Comarca
do Município de Vera Cruz - RS.
XII.2 - E por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas
testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.
VALE DO SOL - RS, __________ de 2016.

Clécio Halmenschlager
Prefeito Municipal de Vale do Sol – RS

Contratada
CNPJ nº ___________

Ana Paula Guterres de Vargas
Procuradora Jurídica Municipal
OAB-RS 56.857

Testemunhas:

Joel Halmenschlager
CPF nº 445.646.510-72

Ismael Ricardo Boesel
CPF nº 007.755.690-97
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ANEXO III – TOMADA DE PREÇOS 01/2016
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

À
Prefeitura Municipal de Vale do Sol

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016.
A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob nº _____________,
declara, sob as penas da lei, que está enquadrada como beneficiária da lei complementar
123/2006, na modalidade de _____________ (ME, EPP...), estando excluída das vedações
constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da mesma lei.
Local e Data

_______________________
Representante da empresa
CI
CPF
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